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INLEIDING.

I.

Den negenden December 1727 werd te Gorinchem

een gezelschap opgericht, dat den zonderlingen naam

van den Negenden voerde. Ofschoon het oorspronkelijk

slechts uit negen leden bestond, schijnt niet deze om-

standigheid, maar de datum der geboorte de verkla-

ring van den naam te bevatten.

„De behartiging van de belangen der stad Gorinchem

en in ’t algemeen van het land van Arkel” stelde het

zich ten doel.

De oprichters namen een plaats in de maatschappij

in
,

die hun een ruime gelegenheid verschafte
,
dat

verheven doel na te streven. Zij waren allen leden

van de Vroedschap:

A. Gaspar van Hoey sedert 1714.

B. Hieronymus van Vechoven
,,

1697.

C. Johan Brand „ 1698.

D. Fran9ois van Hurck „ 1718.

E. Abraham van Hoey Gz. „ 1718.

F. Maarten Daey „ 1721.

G. Jacob van Assendelft „ 1723.

H. Cornelis van der Does „ 1724.

I. Johan Maurits van Hemert „ 1724.

Laat ons met dit negental kennis maken.

Werken N”. 45. 1
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A. De oudste in leeftijd was Gaspar van Hoey,

een man van 69 jaren. Hij was in 1727, toen den

Negenden gesloten werd, het hoofd van het geslacht

van Hoey, dat, afkomstig uit het land van Arkel,

sedert een eeuw in de regeering van Gorinchem was

gezeteld, en door zijn talrijke leden met de meeste,

aanzienlijke zoo wel als minder aanzienlijke
,
geslachten

der stad was vermaagschapt ^). Niettemin was Gaspar

niet de oudste vroedschap der Negen
,
en zelfs betrek-

kelijk kort in de regeering. De reden daarvan is te

vinden in de Genealogie van Schepen Abraham van
«

Hoey
^
die hier nevens gaat.

Gaspar van Hoey was, gelijk men ziet, een jonger

zoon. Zijn ouder broeder Gerard was hem in de re-

geering voorgegaan. Gedurende diens leven had hij

een ondergeschikte plaats ingenomen; en zich met

het secretarisschap, het ontvangerschap der stad en

andere soortgelijke posten moeten te vreden stellen.

Na den dood van broeder Gerard was zijn tijd ge-

komen. Hij had zijn secretariaat nedergelegd, en was

vroedschap geworden, in 1714. Ruimschoots had hij

zijn schade ingehaald. Van de laatste tien jaar had

hij er niet minder dan acht op het burgemeesterlijk

gestoelte doorgehracht. Ofschoon niet jong meer, was

hij nog krachtig, en schrikte niet voor vermoeiende

reizen naar den Haag terug. Van 1715 tot Maart 1734

was hij bij elke zitting van de Staten van Holland

namens Gorinchem te vinden. Hij scheen een abon-

nement genomen te hebben.

1) De eerste van Hoey, wien wij in de regeering van Gorinchem

aantreffen, is Gerard van Hoey, Aard’sz.
,
schepen in 1620, burge-

meester in 1636 enz.

Abraham van Hoey, met wien onze genealogie aanvangt, w’as

zijn jongste zoon.
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Gerard van Hoey

geb. 28 Oct. 1656 f 16 Jan. 1708.

Schepen, Raad, Burgemeester enz.

huwt 26 Jan. 1680, te Gorinchem
Cornelia Deym

geb. 21 Nov. 1657 f 27 April 1738
acht kinderen: waaronder

Abraham van Hoey
geb. 4 Dec. 1684 f 19 April 1769

Raad, Drossaard, 5 maal Rurgemeester-
huwt 1 Oct. 1709

Cecilia Geertruy Schilthouwer,
tien kinderen, waaronder:

I

Gaspar van Hoey
geb. 2 Nov. 1689

-J*
9 Jan. 1751.

Secretaris van Gorinchem
ongehuw'd.

I

Johanna Petronelle van Hoey
geb. 21 Jan. 1713 f 11 Jan. 1795.

huwt 18 Oct. 1735.

Mr. Anthony Hagoort
geb. 14 Dec. 1715 f 25 Sept. 1752

Vroedschap in 1748.

Johan Schilthouwer van Hoey
geb. 27 Maart 1722 f 1793.

In 1747 Secretaris van Gorinchem. In

1758 in de plaats zijns vaders, die be-

dankte, Raad. Later Burgemeester enz.

Drossaard van Heusden,
huwt Gorn. Boud. Mrith. Oostee,

10 kinderen.

Mr. Adriaan Hagoort
geb. 11 Juni 1736 f

Vroedschap in 1761

huwt 27 Nov. 1759

Anna Maria van Schuijlenburch

(zie Gen. SchuylenhuroTi.)

I

Gecilia Geertruy Hagoort

geb. 27 Nov. 1738 f
huwt. 27 Nov. 1759

Mr. Abraham van Bleyswijk.
(zie Gen. BleyswijJc.)

2

Abraham van Hoey
1627—1673.
Schepen

huwt 7 Aug. 1650
Adriana van Peursem.

Gaspar van Hoey
1658—25 Febr. 1735.

Schepen, Raad, Burgemeester, enz.

huwt te Sliedrecht 10 Oct. 1683
Gornelia van den Esch.

geb. Hage 22 Juli 1665 f
acht kinderen, waaronder:

r
Abraham van Hoey

,

geb. 20 Juli 1684 f 20 Oct. 1766,
Gezant te Parijs.

huwt 11 Jan. 1711 te Gorinchem
Aletta van Neck
één dochter.

Cornelia Jacoba
geb. 16 Juli 1691 f 21 Juli 1762

huwt 23 Maart 1717
Gornelis van der Does

geb. 26 Dec. 1691 f 6 Juni 1777.
Raad, Burgermeester, enz.

geen kinderen.

Adriana Christina
geb. 23 Aug. 1697 f 16 Nov. 1770

huwt 19 Mei 1721.
Mr. Jagob van Assendelft,

geb. 2 Maart 1692 f 13 Febr. 1752.
één dochter.

1

Anna Wilhelmina
geb. 15 Aug. 1698 f 13 Mei 1785.

huwt 18 Sept. 1725
Jhr. Pieter Koenraad van Leyden

geb. 28 Maart 1700 f 19 Maart 1758,

bij zijn dood Luiten. Generaal

twee kinderen, waaronder:
een zoon.

Jhr. Pieter van Leyden *)

geb. 1726 t 11 Febr. 1786,

Vroedschap in 1748, te Gorinchem.

1) Jongste zoon van Pieter van Leyden, heer van Vlaardingen,

burgemeester van Leiden.

2) heer van Briels Nieuwland. Hij overleed aan een beroerte

te Weenen, waarheen hij met Wassenaar in commissie gezonden

was om de verwikkelingen met Jozef II.
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Hij was den 10 Oct. 1683 te Sliedreeht gehuwd met

Cornelia van den Esch
,
dochter van Engelbrecht van

den Esch, commies van de gemeene landsontfangst

in den Haag
,
en van vrouwe Cornelia Quarles. Daar-

door was hij verzwagerd aan de advocaten Jacob en

Gerrit van den Esch, en aan Mr. Paulus van Assen-

delft, die later burgemeester van ’sGravenhage werd ^).

Hij had een groot gezin, acht kinderen.

De oudste zoon was Abraham, die in December

1708 pensionaris van Gorinchem, in Aug. 1713 raad

in het Hof van Holland, en in Juli 1717 raad en

rekenmeester der domeinen van H. E. G. M. werd.

Deze snelle bevordering van den nog jongen man
voorspelde een schitterende loopbaan. Vader Gaspar

deed wat hij kon
,
om ze te bespoedigen. In Aug.

1717, juist een maand nadat Abraham tot reken-

meester was benoemd, werd hij tot pensionaris-hono-

rair van Gorinchem aangesteld. Het was, zoo als de

stad zeer naif aan de Staten schreef, slechts een

titel van eer, om hem sessie onder H. E. G. M. te
/

verleenen.

Doch de vergadering van Holland liet zich minder

gemakkelijk door vader Gaspar regeeren
,
dan de vroed-

schap van Gorinchem. Er ontstond een ernstige twist.

Onder leiding van Amsterdam organiseerde zich een

krachtig verzet tegen de ongehoorde daad van Gorin-

chem
,
om een rekenmeester des lands als pensionaris

honorair in de Staten in te schuiven. Vader Gaspar,

burgemeester in dit jaar, weerde zich ten bate van

zijn zoon in en buiten de vergadering met alle moge-

lijke kracht. Het kleine Gorinchem veroorloofde zich

1) Zie de genealogische mededeelingen omtrent het geslacht van

Assendelft, in den Haag, medegedeeld door den heer Chr. .1. Pol-

vliet, in de Navorscher 1886, bl. 52.

i*
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in zijn memorien tegenover het machtige Amsterdam

een toon aan te slaan, die niet al te best werd opge-

nomen, zoodat na veel tegenstribbelens de Gorkum-

sche regenten nederig excuses moesten maken, en

verzekeren
,
dat zij de heeren van Amsterdam volstrekt

niet hadden willen beleedigen ^). Ondanks deze onder-

worpenheid won Gaspar zijn pleit niet. Ofschoon
,
naar

’t schijnt, een meerderheid der Staten zich ten slotte

voor de toelating van den honorairen pensionaris ver-

klaarde
,
wist Amsterdam eene decisie tegen te houden

door de bewering, dat ook deze kwestie niet dan

met eenparigheid van stemmen kon beslist worden.

Abraham van Hoey nam geen zitting in de Staten

,

maar bleef in zijn vaderstad voortdurend als pensionaris

honorair beschouwd en geëerd.

Toch droeg de strijd voor hem geen nadeelige

vruchten.

Den 6 Aug. 1721 diende Gorinchem een propositie

over de finantien in, die eenigen indruk maakte. De

rekenmeester van Holland werd voor den steller ge-

houden. 2) De overeenstemming van denkbeelden, hier

voorgedragen, met voorstellen van Simon van Slinge-

land, verklaart de snelle bevordering van Caspars

zoon, toen Slingeland het Raadpensionarisschap van

Holland had aanvaard. Abraham van Hoey werd in

October 1727 tot Ambassadeur aan ’t Hof van Frank-

rijk gekozen. Het was de eerste diplomatieke benoe-

ming, na Slingeland’s optreden.

1) Zie over dezen twist, die zeer karakteristiek is voor de ver-

houding der stemgerechtigde leden
,
de Mesolutien van Holla/nd van

1717 en volgende jaren. Amsterdam maakt daar den indruk van

een grooten dog, die een klein kelfend hondje ernstig terecht zet.

2) Secreete Mesolutien van Holland

,

6 Aug. 1721. — Verg. Nalee-

zingen van van Wijn II. 361.
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Van de andere kinderen van vader Gaspar zijn er

slechts drie, die voor ons eenig belang hebben. Het

zijn drie dochters, allen den 9®^ December 1727 reeds

gehuwd. De schoonzoons Cornelis van der Does en

Jacob van Assendelft waren reeds vroedschappen en

werden medeleden van den Negenden. Wij bespreken

hen straks, gelijk ook den derden schoonzoon Pieter

van Leyden.

B. Hieronymus van Vechoven kan eenige
,
doch

niet vele, jaren jonger dan Gaspar van Hoey geweest zijn.

Hij was geen Gorkummer van geboorte, maar een

zoon van den predikant Martinus van Vechoven, te

Aalburg. Na vaders dood, had de moeder, Gornelia

van de Weteringh, zich naar Gorinchem, dat haar

geboortestad was, verplaatst. Twee van haar zoons

traden met twee zusters in ’t huwelijk. Onze Hiero-

nymus trouwde 19 Mei 1686 Gatharina Brouwer, wier

oudere zuster Maria (geboren te Gorinchem 11 Nov.

1659) haar hand aan zijn broeder Johannes van

Vechoven reeds vroeger, den 15 Maart 1682, had ge-

schonken. Beide waren dochters van Hendrik Brouwer,

Schepen enz. en Gornelia van Alphen. ^) Ofschoon de

schoonvader zelf geen vroedschap schijnt geweest te

zijn, waren de familierelatien, waarin Hieronymus door

dit huwelijk kwam, invloedrijk genoeg, om hem het

pad te effenen. In Dec, 1696 was hij tot vroedschap

gekozen. Sinds had hij zoo wat alle mogelijke ambten

1) Johannes van Vechoven is de latere predikant en professor

theologiae te Dordrecht, over wien breedvoerig handelt Schotel,

KerJcelijk Dordrecht II. 233 vg|. Toen hij huwde, was hij predikant

te D lissen.

2) Gornelia van Alphen was de dochter van Willem van Alphen

en Judith van Glevesteijn. Haar zuster Angela ontmoetten wij straks.
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bekleed. Thesaurier
,
burgemeester

,
drossaard, afgevaar-

digde ter Generaliteit, admiraliteitsheer enz. was hij

geweest. Nu, in December 1727, was hij sedert October

1725 Gecommitteerde Raad.

Voor zoover zijn gezin voor ons onderzoek beteekenis

heeft
,

is de volgende opgave voldoende

:

Hieronymus van Vechoven.

geb. t 10 Dec. 1734.

huwt 19 Mei 1686.

Catharina Brouwer,

geb. 2 Oct. 1661. f

Cornelia Maria,

geb. 23 Feb. 1687.

t

huwt 9 Aug. 1718.

Mr. Francois van Hurck.

(zie Gen. van Hurck.)

1
Catharina

,

geb. 8 Aug. 1688.

t
huwt 19 Sept. 1729.

Dirk Speijert.

geb. 20 April 1678.

t 11 Maart 1731.

C. JoHAN Brand.

Deze Hagenaar, ofschoon verscheidene jaren jonger

dan Hieronymus van Vechoven, was slechts één jaar

na hem vroedschap te Gorinchem geworden. Waaraan

had die vreemdeling van even 28 jaar dat te danken?

Hij had aldaar twee ooms in de regeering. Men
zie de Genealogie van Maarten Deym.



Maria (Machteld?) Deym.
geb. 10 Jan. 1649 •]•

huwt
Mr. Johan van der Staal.

Pensionaris, raad, burgemeester enz.

geb. t

Geertruid Deym.
geb. 6 Jan. 4650 42 Sept. 1727.

huwt 13 Maart 1668.

Simon Brand.
Procureur van Gecommitteerde Raden,

geb. 7 Juli 1642 43 Aug. 1691.

Johan Brand.
geb. 16 Oct. 1670 f 7 Jan. 1748.

(Zie Gen. Bra/nd.)

6

Maarten Deym.
Procureur voor ’t Hof van Holland,

geb. 14 Mei 1608 f 14 Feb. 1703.

huwt
Margarethe Pantzer, (uit den Briel.)

geb. f 19 Mei 1680.

acht kinderen: waaronder

Simon Deym.
geb. 8 Nov. 1654 j* 23 Sept. 1713.

Raad 1681. Gecommitt. Raad, Burgem.
huwt 22 Maart 1682.

Gecilia Schilthouwer.

geb. 8 Nov. 1654 f Oct. 1745.

vijf kinderen: waaronder

Cornelia Deym.
geb. 21 Nov. 1657 f 27 April 1738.

huwt 26 Jan. 1680.

Mr. Gerard van Hoey.
(Zie Gen. v. Roey.)

«

Johanna Deym.
geb. 22. Feb 1691 f 20 April 1760.

huwt 31 Maart 1713.

Mr. Jacob Tierens.
(Zie Gen. Tierens.)

Johan Deym.
geb. 23 Maart 1693 f Jan. 1749.

huwt 23 April 1726.

Jeannette Magdalena van Schuijlenburch.
(Zie Gen. ScJmylenhurch.)

Petronella Deym.
geb. 16 Nov. 1694 + 17 Feb. 1776.

huwt
10. 11 Maart 1725.

Mr. Johan van Norden.
geb. 28 Oct. 1727.

één zoon. Zie Register.

20. 22 Maart 1729.

Mr. Hendrik van Schüijlenburgh.
(Zie Gen. ScJmylenburch.)
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Uit deze genealogie blijkt, dat zelfs drie regenten

van Gorinchem tot zijn naaste verwanten behoorden.

Doch de oudste, Johan van der Staal, was in 1698

misschien reeds overleden
,
in elk geval afgetreden en

zonder invloed.

De geschiedenis van Johan van der Staal behoort

te dezer plaatse vermeld te worden. Wie ze in ’t lange

en breede wilde uiteenzetten, zou een zeer kurieuse

bijdrage leveren voor de kennis van ons lokaal ancien

régime in ’t laatst der 17® eeuw. Maar hier wordt zij

slechts in hoofdlijnen geschetst, voor zoo ver en omdat

zij licht werpt over vele der volgende bladzijden.

In 1684 was Lodewijk Huygens, de zoon van den

dichter der Korenbloemen, drossaard van Gorinchem.

Hij was het reeds sedert eenige jaren, maar had van

den aanvang zijner bediening met groote moeielijk-

heden te worstelen gehad. De Gorkumsche regenten

betwistten hem voortdurend allerlei rechten
,
die zijns

inziens tot het Drostambt behoorden.

In 1684 kwam het tot een nieuwe en in de gevol-

gen ernstiger botsing. De aanleiding was schijnbaar

onbeduidend. Er moesten nieuwe officieren der schut-

terij worden aangesteld. De drost maakte aanspraak

op het recht, om de vroedschap daartoe bijeen te

roepen en de verkiezing onder zijn voorzitterschap te

doen geschieden. Burgemeesteren ontzegden hem dat

recht en weigerden hem den toegang tot de Vroed-

schaps kamer, waar de verkiezing moest plaats hebben.

Te vergeefs drong hij er op aan
,
dat zij

,
als vroeger,

gemeenschappelijk met hem zouden handelen en de

raden zamenroepen. Zij |veigerden op lompe en plompe

wijze alles, wat hij hixn voorstelde, en onthielden

hem, den drossaard, den sleutel tot de vergader-

kamer, die zij gesloten hadden.

Overtuigd van zijn recht tastte Huygens door. Hij
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liet tegen (28 April 1684)
,

’s morgens tien uur
,
de

raden oproepen. Drie vierden verschenen. Een smid

brak met geweld de gesloten kamer open, en de ver-

gadering had plaats. Onder voorzitterschap van Huy-
gens stelden de aanwezigen

,
veertien van de twintig

vroedschappen, nieuwe burgerofficieren aan.

Van hun zijde hadden Burgemeesteren ook de vroed-

schap opgeroepen, tegen denzelfden dag, doch een

uur later, dan Huygens. Toen zij met hun aanhan-

gers — de minderheid der vroedschap — op ’t stad-

huis verschenen
,
vonden zij daar nog de meerderheid

,

wier werkzaamheid wel reeds was afgeloopen, doch

die zeer genegen scheen
,
om de tweede vergadering te

beletten of ten minste te verstoren. Huygens zelf schijnt,

nadat hij zijn doel had bereikt, zich gehaast te heb-

ben
,
om te vertrekken

,
maar de vroedschappen niet.

Gelijk bij de stemming der gemoederen te verwach-

ten was, ontstond er twist, waarbij inzonderheid de

zwagers Johan van der Staal, Simon Deym en Gerard

van Hoey zich onderscheidden. Deym stond aan

de zijde van Huygens: de beide anderen, van Hoey
en burgemeester van der Staal, waren hoofden der

tegenpartij. Vooral Deym maakte zich zeer driftig en

gaf zijn ergernis lucht niet alleen in woorden i)
,
maar

1) Hoe warm het reeds in vorige vergaderingen tusschen die

twee toeging, bleek mij uit een stuk, dat ik onder de papieren

van den notaris Johan Brouwer vond. Deze werd door Johan van

der Staal gelast zich met twee getuigen bij Mr. Simon Deym te

vervoegen, en hem te vragen, waarom deze hem in de vergadering

van 5 April 1684 had „gescholden voor een schelm en een fielt,

die niet waardig was daar te zitten en diergelijke onlijdelijke woor-

den meer. ’ Deym antwoordde aan den notaris, dat hij zich zeer

verwonderde, waarom buigemeester van der Staal niet dadelijk,

gelijk hij, Deym, verzocht had, aanteekening van zijn woorden

door den Secretaris had laten doen; maar „dat hij op de acté van
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ook
,
naar de tegenpartij beweerde

,
in ongehoord stoute

daden. Hij vergreep zich aan het achtbaar burge-

meesterlijk hoofd van zwager van der Staal en wierp

hem de pruik af. Zijn anderen zwager, Gerard van

Hoey, wilde hij te lijf en daagde hij uit.

Niettemin had de vergadering voortgang en ook

burgemeesteren met hun aanhang benoemden officieren.

Deze twist tusschen de achtbare regenten van

Gorinchem bracht de goe-gemeente in ernstige be-

roering. Beide partijen waarschuwden de burgers, om
niet aan de officieren der tegenpartij te gehoorzamen

en hen niet voor echt te erkennen. Dagen lang scheen

het, dat het vreedzame stadje het tooneel van een

burgerkrijg zou worden. Staten van Holland, op wie

beide strijdenden zich beriepen, moesten beslissen.

Vooral op Deym was de burgemeesterlijke partij ge-

beten; zijn heftigheid en drift werd als bewijs aange-

voerd, dat men niet veilig met hem zitten kon. Op
schorsing, zooal niet ontslag, als vroedschap werd

aangedrongen.

Hun Edel Groot Mogenden beperkten zich tot het

nemen van één enkele decisie. Zij beslisten, dat de

officieren gekozen in de vergadering
,
door burgemees-

teren te zamen geroepen, de echte waren. De min-

derheid der vroedschappen werd dus tegenover den

drossaard en de meerderheid in het gelijk gesteld.

insinuatie niet zou antwoorden, als voor den competenten rechter,

waar hij behoorlijke verantwoording en defensie zou doen.”

Van der Staal schijnt echter geen lust gehad te hebben, den

weg van rechten te betreden. Schepenen van Gorinchem waren

waarschijnlijk niet op zijn hand.

Vermoedelijk heeft de oorsprong van den tegenstand tegen Huy-

gens gelegen in het feit
,
dat hij aan Gorinchem als Drossaard was

opgedrongen
,

ondanks dat er geen vakature bestond. Zie de

Resolutien van Solland van 20 Sept. 1672.



Voor ’t overige onthielden de Staten zich van elke

beslissing.

Voor deze houding waren zeer geldige redenen. Der

staten recht om de vroedschap van een stemhebbende

stad te ontslaan
,

zelfs om hem te schorsen
,
was

minstens zeer dubieus. Doch ook, al ware het toege-

laten, er waren omstandigheden, die onthouding, als

gewoonlijk in twijfelachtige zaken, geraden deed zijn.

Simon Deym, die in dit jaar Gecommitteerde Raad

was, had als zoodanig een vrij krachtige positie en

werd bovendien gesteund door een sterken aanhang,

die zijn goed recht, zooal niet om de pruik van een

burgemeester af te gooien, wel, om zich tegen een

van der Staal te verzetten, met nadruk handhaafde.

De meerderheid van de vroedschap
,
veertien leden

,

diende met Huygens en Deym eene Memorie bij de

Staten van Holland in, die een volledige acte van

beschuldiging kan genoemd worden. Burgemeester

Johan van der Staal werd daarin van voorbeeldelooze

willekeur en overgroote oneerlijkheid beschuldigd.

Eigener autoriteit besliste hij over allerlei zaken, waar-

over alleen de vroedschap te beslissen had. In de

vergadering van Holland bracht hij namens Gorinchem

advies en stem uit, zonder met de raden gesproken

te hebben. Hij onthield hun zelfs de kennis van

zaken, die in de Staten behandeld werden. Op de

meest onbeschaamde wijze, door dwang en bedreiging

verrijkte hij zich uit de stadskas: niet honderden,

slechts duizenden stelden hem tevreden.

Tegenover zulke beschuldigingen, ingebracht door

1) Verg. over deze geheele zaak Besolutien van Holland, vooral

4 Mei, 6 Mei 1684; en het Berigt van Louis Huygens
,
Simon Deym,

Johan Vink en 13 andere vroedschap^pen aan H. JS. G. M., bij

van Zomeren a, w. fol. 390.
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de overgroote meerderheid van vroedschappen van een

stemhebbende stad
,
ging het niet aan

,
partij voor den

Burgemeester te trekken. Maar even moeilijk was

het — de vraag der rechtsbevoegdheid ter zijde ge-

laten — zich tegen hem te verklaren.

Van der Staal van zijn zijde deed natuurlijk alles,

om zijn tegenpartij in het ongunstigste licht te plaatsen.

Hij was gelukkig genoeg in het volgende jaar een

soort van contract te ontdekken en aan H. E. G. M. te

kunnen overleggen ^), waarbij Deym en zijne vrienden

voorloopige schikkingen hadden gemaakt, natuurlijk

te hunnen gunste, over de vacante betrekkingen in

de provinciale collegien. Al deinsden heeren regenten

van Holland, als Staten vergaderd, niet vol afschuw

voor deze afgrijselijke daad terug — helaas! wie hun-

ner had van dezen boom der kennisse niet gege-

ten? — openlijk ze goed te keuren, dat ging niet aan.

Het is niet onmogelijk
,
dat een nog hooger invloed

van der Staal de hand boven het hoofd heeft gehou-

den. De geschiedenis van de eerste maanden van 1684

is de geschiedenis van den twist tusschen Willem III

en Amsterdam over de werving van 16000 man. Bur-

gemeester van der Staal had in de vergadering van

Holland Görinchem’s stem ten gunste der werving

gegeven. En het was ook deze stem
,

uitgebracht

zonder raadpleging van de volle vroedschap, alleen

besproken met weinige aanhangers, die Simon Deym
c.s. als bewijs van Burgemeester’s willekeur, tegen hem
aanvoerden. Willem III kon moeilijk toelaten, dat

van der Staal om deze eigenmachtige handelwijze
,
die

zijn politiek steunde, ten val werd gebracht.

Als zoo dikwerf zegevierde ook thans het staatkundig

belang boven het strikte recht. Bodewijk Huygens,

i) Resólutien van Mollandy 2, 6 Juni 1685,
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die met van der Staal overhoop lag
,
werd opgeofFerd

:

hij werd als Drossaard vervangen. Maar de rechten

,

waarop hij aanspraak gemaakt had
,
werden daarom

door Willem III niet prijsgegeven. In 1686 handhaafde

een stadhouderlijke uitspraak het recht van den dros-

saard, om de vroedschap te convoceeren en te leiden.

Indien Johan van der Staal in den val van Huygens

eene versterking van zijn positie heeft gezien, dan

heeft hij zich bedrogen. Er bestaat een bokaal van

een vriendschappelijk gezelschap, onder den naam
van de vriendelijke bijeenkomst in 1687 opgericht. De
wapens, niet de namen der deelnemers komen er op

voor. Er blijkt uit, dat noch Gerard van Hoey noch

Johan van der Staal er toe behoorden: wel Johan

Deym met verscheidene der vroedschappen, die in

1684 ééne lijn met hem hadden getrokken. Wanneer,

gelijk wel het geval zal zijn, wij hier met een bond

van de tegenstanders des burgemeesters te doen hebben

,

dan is het doel bereikt.

In 1686 trad Johan van der Staal als burgemeester

af. De dagen zijner grootheid waren voorbij. Sinds

moest hij zich tevreden stellen met het pensionaris-

schap
,

dat hij sedert 1673 bekleedde
,
en ook als

burgemeester had behouden. Als zoodanig nam hij

voortdurend deel aan de dagvaarten. Niet geleerd

door het gebeurde, ging hij op de oude wijze voort,

schoon geen burgemeesterlijke waardigheid hem meer

dekte. Met volle handen greep hij in de stadskas.

In 1689 werd Willem III koning van Engeland. Van

1) De bokaal is in het bezit van den heer van Eeten, te Arkei.

De wapens, daarop voorkomende, zijn van van der Does
,
Schilt-

houwer, Deym, van Zwieten, van Ameyden, van der Meulen,

Schoonhofsman
,

Keizer en nog een van der Does — allen, voor

zoo ver zij vroedschappen waren in 1684, tegenstanders van van

Hoey en van der Staal.
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der Staal ging naar Londen, om van Willem III het

burgemeesterschap te vragen. Te vergeefs. Op het

kabinet van Versailles en diens raadslagen hield de

koning van Engeland het arendsoog gericht
;
de steun

van den pensionaris — burgemeester had geen waarde

meer. Diens tegenstanders wonnen de vrije hand.

In Juni werd de diefachtige burgemeester — pen-

sionaris afgezet ^). Ook zij
,
die hem vroeger hadden

gesteund, en om den strijd tegen den Drossaard zijn

„finantieele knoeierijen” over het hoofd gezien, lieten

hem thans vallen.

Uit de stad gebannen, is van der Staal niet in

Gorinchem gestorven en begraven. Waar en wanneer

hij stierf, weet ik niet.

Met een laatsten trek scheiden wij van hem. Zijne

vrouw komt herhaaldelijk voor, in de jaren van den

strijd, als getuige bij den doop van kinderen van

haar broeder Johan Deym
,
den voornaamsten tegen-

stander van haar man. Zij heeft dus om zijnentwil

niet met hare verwanten gebroken.

De drossaard van Gorinchem bleef tot den dood

van Willem III in het bezit der rechten
,
hem in 1686

toegekend. In 1702 werd „de vrije forme van regee-

ring” hersteld. De magistraatsbestelling werd aan de

Vroedschap teruggeschonken en het octrooi van 22 Juli

1662 op nieuw van kracht verklaard ^). Art. 2 bepaalde,

dat „de toekomende Drossaerden in de Vroedschap

niet zullen mogen wezen
,
noch plaatse of stem daarin

1) 4 Juni 1689. Het Secretariaat werd niet onmiddellijk door

de benoeming van een opvolger vermeld. Mr. Carel de la Basse-

cour werd pas den 6 Maart 1691 aangesteld. Besólutien van de

vroedscha/p van Gormchem.

2) Zie dat octrooi bij van Zomeren, Beschrijoing van Gorinchem

^

fol. 556.
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hebben.” Aan den beer van Jaarsveld die in 1688

door Willem III tot drossaard was benoemd, werd

als persoonlijke beleefdheid, rang, stem en sessie in

burgemeesterskamer door H. E. G. M. verleend. Doch

met zijn dood (1707) hield het voorrecht op. Het

drost- en schoutambt, dat hij vereenigd had, werd

gescheiden. Niet langer dan 3 jaar zou voortaan het

Drostambt door denzelfden persoon worden bediend.

De afgaande drost trad in de vroedschap weer in zijn

ouden rang en rechten, die hij tijdens de waarneming

van zijn hoog ambt had moeten ontberen.

De strijd van 1684 werd dus, zij het ook jaren

daarna, door de regenten gewonnen. Als het tot

verhooging van hun eigen aanzien kon strekken

,

zouden zij het bestreden recht doen herleven.

Keeren wij tot Johan Brand, of liever tot zijne ooms

Gerard van Hoey en Simon Deym terug.

Of de val van Johan van der Staal eenigen invloed

op de goede verstandhouding dezer zwagers heeft uit-

geoefend, weet ik niet. Wel, dat Gerard van Hoey
voortdurend een eerste plaats onder de regenten van

Gorinchem inneemt. Simon Deym vind ik alleen

vermeld als Gecommitteerde Raad, in 1698. Geheel

uitgesloten was hij dus niet. Doch in de volgende tien

jaren vind ik hem nergens. Indien wij „de goede

correspondentie” kenden, waarvan sporen uit het

1) Transisulanus Adolphus van Voorst, heere van Jaarsveldt, hof-

meester van den Prins van Oranje, was benoemd in plaats van

Hnygens opvolger, Fran^ois Doublet, heer van Groenevelt, over-

leden 7 Juni 1688.

Zie over hem (1651—1707), van Do.ORNINCK, Qeslagtlcundige Aan-

teékeningen^ hladz, 96.

2) De Witte van Gitters, Contracten van Correspondentie

De «Broederschap der Romeinen’' waarvan eenige bekers op de

Heraldieke Tentoonstelling van 1880, in den Haag {Catalogus bl.
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jaar 1702 tot ons kwamen
,
ware de reden gemakkelijk

te ontdekken.

Na den dood van Gerard van Hoey (1708) zien

wij hem weder op den voorgrond treden. Hij was

55 jaar oud, toen hij in 1709 voor de eerste maal

burgemeester werd. Doch hij bleef het niet lang.

Reeds na weinige maanden legde hij het burgemeester-

schap neer, om op nieuw Gecommitteerde Raad te

worden. Was het zijn wensch of die van anderen,

die hem het liefst in den Haag zagen? Hoe dit zij —
zijn neef Johan Brand werd in zijn plaats burgemeester.

Simon Deym stierf in 1713.

Aan wien der beide ooms Johan Brand zijn vroege

verkiezing dankte, is na het bovenstaande niet twijfel-

achtig. Niet de invloedlooze Deym
,
maar de invloed-

rijke van Hoey heeft neef Brand doen verkiezen. Hij

behoorde tot de partij der van Hoey’s
,
van den eersten

dag af. De wrok tusschen de Deym’s en de van Hoey’s

heeft niet met den dood der eerste twistenden
,
Simon

Deym en Gerard van Hoey, opgehouden. De bloedver-

verwanten en kinderen van beide partyen hebben den

strijd voortgezet.

Toen Johan Brand in 1709 burgemeester was ge-

worden, trad hij in ’t volgende jaar in ’t huwelijk. Zijn

bruid was de tweede dochter van wijlen burgemeester

Cornclis van Someren. Door zijn schoonmoeder, Anna
van Sprang, een Gorkumsche van geboorte, werd hij

neef en achterneef van de van Herwaerden’s
,
van

Borcharen’s
,
de Snoeck’en

,
enz.

,
alle geslachten

,
die

sedert de 17® eeuw tot de aanzienlijksten der stad

behoorden, maar door de van Hoey’s in aanzien en

macht verre waren overschaduwd.

409) voorkwamen, droeg blijkbaar een geheel ander karakter. Zie

VAN Someren, Beschrijving van Gorinchem fol. 16, 23
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Anna van Someren is zeker of heel lief of heel

mooi of heel rijk geweest, of misschien dit alles te

gelijk, om het hart van Johan Brand, dubbel zoo oud

als zij
,
voor zich te doen kloppen. Invloedrijke zwagers

won hij er niet door: doch misschien rekende hij die

niet te behoeven. De eerste van zijn naam, die zich

in Gorinchem vestigde
,

achtte hij zich misschien

tegen de ongunst van het lot genoeg beveiligd door

een groeten stroom van verwanten, al zaten zij niet

allen in de regeering.

Sedert hij in 1709 voor de eerste maal burgemeester

was geworden
,
had hij achtereenvolgens de hoogste

ampten der stad bekleed. Herhaaldelijk was hij Dros-

saard geweest, en nu, in Dec. 1727, was hij voor de

zesde maal burgemeester. Hij was een man van 57 jaar,

die bij de afwisselende titels zijner betrekkingen ook

den blijvenden van ontvanger van de verponding

voegde.

Voor zoo ver zijn gezin voor ons onderzoek betee-

kenis heeft, kunnen wij met de hier volgende opgave

volstaan.

Werken N®. 45. 2
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Mr. PranQois van Hurck‘)
en

Machteld van der Linde.

1 _
r

Mr. Pieter van Hurck
Secretaris in ’t Hof van Holland,

huwt Angela van Alphen
-[• begr. 11 Aug. 1727,

te Gorinchem.

geb.

r
Judina van H.

geb. *1* Dec. 1745
te Gorinchem.

huwt Dionys Andreas Roell

professor, burgemeester
te Deventer.

Mr. FRANgoïs van Hurck
geb.

t 20 Nov. 1742.

huwt 9 Aug. 1718.

Corn. Maria van Vechoven

Hieronymus van Hurck
geb. 2 Dec. 1725

t
huwt 13 Maart 1756

Dionysia Catharina van Schuylenburch.

Vroedschap in 1748.

r
Angela Petronella

geb. te ^s Gravenhage 10 Febr. 1713.

f 25 Mei 1785
huwt 19 Dec. 1735

Mr. Willem Hendrik van Barnevelt
geb, 12 Dec. 1712 f 19 Jan. 1791

Vroedschap Dec. 1734.

—
^

Pieter van Hurck
geb. 15 Jan. 1687

f 1726.

huwt Anna Christ. Gebhardt.

Anna Pauline
te Gorinchem

f Juni 1741

te Gorinchem, ongehuwd.

1) In ’t Gemeente-archief van Gorinchem komen verschillende stukken betreffende de van Hurck’s voor.
„

a. een liist van „effecten, toebehoorende aan Mr. Frangois van Hurck, advocaat en Machteld van der Linde, echte luyd^, lb94.

h. een „testamentaire beschikking van Mevrouw Angela van Alphen, weduwe van Mr. Pieter van Hurck, in leven Secretaris

van het Hof van Holland, gepasseerd 21 Juli 1727, waarbij zij tot voogden over de minderjarige kinderen van haar overleden

zoon Mr. Pieter van Hurck, in echt verwekt bij Vrouwe Christina Gebhardt, aanstelt Mr. Frangois van Hurck, raad van

Gorinchem, en Dionijs Andreas Roëll, professor en gemeensman te Deventer, haar zoon en^ schoonzoon; en in geval Mr.

Francois van Hurck komt te overlijden Vrouwe Cornelia Maria van Vechoven, zijne huisvrouw.”
,

c. „Staat en inventaris van de goederen, nagelaten bij Mevrouw Angela van Alphen, weduwe van Mr. ^eter van Hurck,

1728 gemaakt en overgeleverd door Mr. Frangois van Hurck, burgemeester van Gorinchem, aan den heer Dionysius Andreas

Roëll, als gehuwd met Vrouwe Judina van Hurck, en aan Vrouwe Anna Christina Gebhardt, weduwe van Mr. Pieter van

Hurck, advocaat in 's Gravenhage, als moeder en voogdes van haar drie onmondige kinderen Angela Petronella, Anna

Pauline en Judina van Hurck, met en nevens Mr. Frangois van Hurck en D. A. Roëll mede voogdesse.
t j

2) Angela van Alphen was de dochter van Willem van Alphen (1608—91), Secretaris van het Hof van Holland, en van Judith

van Clevesteyn, uit Gorinchem. Willem van Alphen (1608—91) Secretaris van het Hof van Holland had m 1684 ten gunste van

Pieter van Hurck afstand gedaan. Zie van Leeuwen, JSatavia Illustrata. Zijn andere dochter Cornelia was met Hendrik Brouwer

gehuwd. Zie boven bladz. 5.

3) Verg. Algemeen Nederlandsch Famïlienhlad 1886, bl. 58.

1

Susanna van Hurck

t 17 Oct. 17 36
huwt üiderik van Hemert

(zie Gen. van SLemert.)

i

Judina
geb. 18 Maart 1722 1766

ongeh uwd ®).

19
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D. FRAN901S VAN Hurck
,
de ambtgenoot van Brand

in het burgemeesterlijk gestoelte, als in den Negenden^

moet minstens tien jaar jonger geweest zijn.

Ook hij was Hagenaar. Hij was de zoon van Pieter

van Hurck, secretaris van het Hof van Holland. Zijn

huwelijk met de dochter van burgemeester van Vechoven

had hem het regeeringspad in Gorinchem geeffend,

waar hij reeds in 1715 schepen was geworden. Hij

zal er zich trouwens wel gevestigd hebben
,
omdat hij

er veel familie had. Zijn moeder Angela van Alphen

was de zuster van Cornelia van Alphen, de schoon-

moeder van Hieronymus van Vechoven. Zijn groot-

moeder, Judith van Clevesteyn, behoorde tot de van

Clevesteyn’s
,

die in de XVII® eeuw en zelve in de

regeering te Gorinchem zaten en aan vele der toen

regeerende familien waren verwant.

Vier maanden na zijn huwelijk met Cornelia Maria

van Vechoven, in December 1718, was hij vroedschap

geworden.

Mr. Frangois van Hurck was thans, in 1727, voor

de eerste maal burgemeester. Over ’t algemeen had

hij nog slechts een zeer bescheiden aandeel aan de

beneficiën der regeering gehad.

2*
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E. Mr. Abraham van hoey, Ger’szoon.

Gelijktijdig met van Hurck in 1718 tot vroedschap

gekozen, had hij gelukkiger dan deze gediend.

Trouwens, Abraham van Hoey behoorde tot het

regeerend huis. Uit de genealogie der van Hoey’s

.

hier vroeger opgenomen, blijkt dat hij de zoon was

van burgemeester Gerard, die in 1708 was gestorven.

Het lot, dat tijdens diens leven oom Gaspar was ten

deele gevallen, zich met ondergeschikte, zij het ook

niet onvoordeelige
,
betrekkingen te moeten tevreden

stellen
,
trof thans Abraham’s broeder

,
ook Gaspar ge-

heeten. Deze naamgenoot van het tegenwoordig hoofd

der dynastie volgde dien in 1714 in het secretariaat

der stad op, dat hij tot zijn dood zou bekleeden.

Aldus was steeds het lot van de jongere zonen der

regeerende geslachten: apanages ontvingen zij, maar

in de regeering kwamen zij niet, tenzij elders, door

huwelijken.

Mr. Abraham van Hoey had de kansen en aan-

spraken van zijn eerstgeboorterecht nog versterkt door

zijn huwelijk. In 1709 was hij gehuwd met Gecilia

Geertruy Schilthouwer
,
burgemeestersdochter van Go-

rinchem. Toen zijn schoonvader in 1718 het consulaat

bekleedde, was hij vroedschap geworden. Reeds in

1724 werd hij zelf burgemeester en in ’t volgende jaar

drossaard. De laatste betrekking bekleedde hij nog,

thans in het derde en laatste jaar. Hij was een man
van even 43 jaar.
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Johannes Schilthouwer
1619—1711.

Vroedschap, burgemeester van Gorinchem, drost van
Noordeloos enz.

huwt
1®. 1650. Cecilia Waalpoth. *}• 1668.
2®. 1669. Geertruy van der Does, wed.

Dr. Oorn. Schut. *) Zij stierf 1701.

Uit het eerste huwelijk

r
Johan Schilthouwer,
Burg. v. Gorinchem.
geb. 13 Aug. 1652.

t 25 Juni 1726.

huwt Elisabeth Schut.
geb. 2 Jan. 1657 f 31 Mei 1724.

I

Cecilia Geertruy S.

geb. 13 April 1689 f 16 Dec. 1770.

huwt 1 Oct. 1709.

Mr. Abraham van Hoey Ger’szoon.

(Zie Gen. v. Soey.)

Cecilia Schilthouwer.

geb. 8 Nov. 1654.

t 26 Sept. 1745.

huwt 22 Maart 1682.

Mr. Simon Deym.

Johanna D. Johan D. Petronella D.

(Zie Gen. Deym.)

Aan dezen staf van burgemeesters en oud burge-

meesters sloten zich in den Negenden een viertal

vroedschappen aan
,

die door verschillende banden

reeds aan hen verbonden waren of van dezen nieuwen

band bevordering hunner belangen hoopten. Het waren

Mr. Maarten Daey
,
Mr. Jacob van Assendelft, Cornelis

van der Does, en Mr. Johan Maurits van Hemert.

F. Mr. Maarten Daey was regeerend Schepen in

Alkmaar, als hij den 26 Nov. 1713 met een schoone

1) Geertruy van der Does had bij Dr. Cornelis Schut, haar

eersten man, acht kinderen gehad, waarvan minstens 4 overleden

waren, toen zij met Schilthouwer hertrouwde. Johan Schilthouwer,

de voorzoon van haar tweeden man, huwde met Elisabeth Schut,

een van haar kinderen uit haar eerste huwelijk. Een andere

dochter, Cornelia Maria geb. 9 Oct. 1662, huwde 3 Nov. 1697,

Dr. Cornelis van Schagen. De eenige zoon uit haar huwelijk met

Schut over gebleven, was Johan Assuerus Schut, geb. 10 April

1661. Dit is Dr. Johan Schut, die met zijn zwager Dr. Cornelis

van Sehagen in de schepenbank de medische faculteit representeert.



uit Gorinchem huwde. Zijn bruid was Pauline Maria

Verboom, dochter van Adriaan Verboom, raad, bur-

gemeester
,
controleur van den tol enz. Toen de schoon-

vader in Dec. 1720 voor de vierde maal burgemeester

werd, was ook zijn schoonzoon in de Vroedschap

gekozen.

Behalve zijn vrouw en de vroedschapsbetrekking

had Gorinchem in 1727 niet veel aan Daey opgeleverd.

Dat hij een paar jaar ook hier regeerend Schepen was,

kon de ambitie van een man van 47 jaar moeilijk

bevredigen.

Hij was dan ook de eerste, aan wiens verdiensten

den Negenden recht deed wedervaren.

C. Mr. Jacob van Assendelft was de zoon van

Mr. Paulus van Assendelft, in 1730 burgemeester van

’s Gravenhage, door zijn huwelijk met Petronella van

den Esch zwager van Gaspar van Hoey.

Zijn kansen op de genegenheid van oom Gaspar had

Jacob versterkt, door zijn huwelijk met diens dochter,

in 1721. Een jaar later, tijdens een der vele burge-

meesterschappen van zijn schoonvader, was hij vroed-

schap geworden. Ook hij behoorde tot de leden van

den Negenden^ wien het schepenschap van Gorinchem

niet de hoogste trap op de maatschappelijke ladder

toescheen.

H. Gornelis van der Does was de tweede schoon-

zoon van Gaspar van Hoey ^). Hij was vroeger luitenant

ter zee geweest, maar had die betrekking er aan ge-

geven, om in 1724 lid van de Vroedschap te worden.

Van der Does behoorde tot de oud Gorkumsche
aristocratie. Langer zelfs dan de van Hoey’s zaten zij

in de regeering. Reeds in 1595 was een overgrootvader

1) Zie boven bladz. .5 en de Geneal. van Soey.



Adriaan Verboom,
Burgem. Gorinchem.

geb. 1670 t 26 Oct. 1726.

huwt 4 Dec. 1692
Maria Adriana van de Walle,
zeven kinderen, waaronder:

r
~

Henrica Machtelina Verboom
geb. 20 April 1702

f 8 Sept. 1794.

huwt te Gorinchem 3 Febr. 1739.

Ludovicus van Toulon.

geb. te Dordrecht 1 -Juni 1702.

begr. te Gorinchem 15 Feb. 1763,
predikant (eerst te Klaaswaal 1726—34);

toen te Gorinchem (1734—63.)

I

twee kinderen, één zoon
Bodewijk van Toulon *)

geb. 21 Feb. 1745

t
huwt 22 Juni 1774.

Johanna Helena van der Graalf

de Vapour.
(Zie Gen. Hendrik Fraam.)

Vroedschap in 1773.

Paulina Maria Verboom
geb. 26 Dec. 1694

t 28 Dec. 1731.

huwt 26 Nov. 1715.

Mr. Maarten Daey.
geb. (te Alkmaar) 29 Oct. 1680.

f (te Gorinchem) 30 Oct. 1733.

Vroedschap in 1721.

I

Mr. Adriaan Maarten Daey.
geb. 22 Maart 1724
-|* huwt Juni 1754.

Anna van Borcharen.
(Gen. Matthys Snoek.)

Vroedschap in 1748.

1
JoHAN Hendrik Verboom.

Vroedschap in 1733.

geb. 20 April 1708

„ „ „ 1790.

huwt 10 Mei 1734.

Johanna van Schuijlenburch.
(Zie Gen. ScJmylenhmch.)

elf kinderen, waarvan zes jong sterven.

r
Anna Maria V.

geb. 1 6 Dec. 1740

t 2 Jan. 1796.

huwt 10 Nov. 1761.

Adriaan Pompe. ®) Dionys
geb. 9 Jan. 1730.

t 6 Dec. 1803.

Vroedschap in 1766.

Jeannetta Magdalena V.

geb. 10 Dec. 1743

f
huwt 14 Feb. 1763.

Hendrik van Schuylenburch.
(Zie Gen, Sohuylenhurch.)

Vroedschap in 1768.

Maria Adriana V.

geb. 9. Juli 1745

t 5 Mei 1797.

huwt 8 Oct. 1774.

Matthijs Snoek.
(Zie Gen. Snoek.)

Vroedschap iu 1775.

1
Thomas Dolegius Adriaan Verboom.

geb. 11 Jan. 1747

huwt Juni 1775.

Adriana Hendrika van der Graaff de
Vapour.

(Zie Gen. Hendrik Fraam.)
Vroedschap in 1780.

1) L. van Toulon was reeds voor de tweede maal weduwenaar, toen hij met H. M. Verboom trouwde. Hij was gehuwd geweest:
1®. 1727, te Dordrecht(?) met Elisabeth Hallincg, (dochter van Mr. H. Hallincg, raad en Secretaris van Dordrecht, en

van Anna van der Mast). Geb. te Dordrecht; 1693 f 6 Dec. 1728.
20. 1731, te Dordrecht, met Alida Maria de la Coste -dochter van Louis de la Coste, predikant te Dordrecht, en van

Catharina van Zeebergh). Geb. 9 Mei 1712, te Dordrecht, begraven 15 Oct. 1737, te Gorinchem.
Uit het eerste huwelijk had hij geen kinderen. Uit het tweede één zoon, Martinus, geboren te Gorinchem den 12 Feb. 1736.
Dit is Martinus van Toulon, de patriot, bekend door het gebeurde aan de Gcejanverwellensluis in 1787. Zie het medegedeelde

uit een autohiograpJiie van Mr. Martinus van Toulon^ in de NederlandscJie Spectator van 1878. — Door zijn moeder was hij dus neef
van den pensionaris van Zeebergh.

2) Bodewijk van Toulon werd later heer van Wulven, een heerlijkheid, die aan zijn schoonvader van der Graaff de Vapour had
behoord.

3) Adriaan Pompe was de zoon van Jacobus Pornpe, broeder van Martinus, die te zijnen behoeve in 1766 afstand deed van zijn

vroedschapsplaals.

22
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secretaris der stad. Doch de volle grootheid van het

huis was aangevangen met Mr. Hendrik van der Does,

omstreeks 1656. Nog leefde in de familie de herinnering

aan dien weemoedig grooten dag, toen burgemeester

Hendrik I was begraven. „Hij stierf te Gorinchem —
zoo leest men in het Geslagtregister — 23 Mey 1708,

oud 93 jaaren ,
’s morgens omtrent 8 uuren. Hij is

aanstonts overluit
,
en ten 11 uur weder en des avonds

te 6 uuren. De verdere dagen om 11 uureu, eens

daags. De laatste dag voor de begrafenis wederom
V

drie maal geluit, en op de begrafenisdag ’s morgens

te 6 uuren en te 11 toen (hij) begraven is. Hij is de

eerste geweest, agter wiens lijk 20 paar heeft agter

gevolgt, en de regenten met de jonge schutters voor

het lijk, en de markt omgedragen, alles op den 29

Mey 1708 i)-”

Op Hendrik I was Hendrik II gevolgd. Vaders

naamgenoot, had hij zijne eere gehandhaafd. Landdrost

van de Alblasserwaard
,
burgemeester van Gorinchem

enz. had hij in 1699, met vergunning der Vroedschap,

eene tombe in de St. Maartenskerk opgericht
,
die den

roem en het stof der van ,
der Does’en voor het late

nageslacht zou bewaren.

Ondanks deze groote voorvaderen was de kans voor

onzen Cornelis, om in de regeering te komen, vrij

gering geweest. Hij was de jongste van elf kinderen,

die Catharina van Aldewaereld aan Hendrik II van

der Does had geschonken. Ofschoon velen van dit

elftal jong stierven, had hij toch twee oudere broeders,

die, zoo de goede zeden van den ouden tijd golden,

hem moesten voorgaan in de regeering der stad. Maar

1) Geertruy van der Does, die in tweede huwelijk Johan Schilt-

houwer huwde (zie boven bladz. 21) was de zuster van dezen

Hendrik I.
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hij was hun voorbij gesprongen door zijn huwelijk

met de dochter van burgemeester van Hoey. Vroed-

schap in 1724 was hij in Jan. 1726, in vaders plaats,

schout van Gorinchem, en weinige maanden later, in

Juli
,
in plaats van den overleden Johan Schilthouwer,

lid van de Admiraliteit van de Maas geworden ^).

Voor ’t overige wachtte ook hij van den Negenden

verdere bevrediging zijner eerzucht. Een man van ruim

35 jaar had hij nog veel van ’t leven te vragen.

I. Johan Maürits van Hemert was van denzelfden

leeftijd als van der Does. Een vermogend man : heer

van Eethen, Meeuwen en Babylonienbroek, behoorde

hij
,
als de meeste leden van den Negenden

,
tot de van

buiten ingekomenen.

Zijn vader was burgemeester van Heusden geweest 2).

Zijne moeder, Catharina van Broekhuijsen was, naar

ik meen, eene Haagsche. Hij zelf was in 1692 te

Heusden of op het kasteel van Meeuwen geboren. Hoe
kwam deze jonge man in Gorinchem, en werd hy in

1724, nog voordat hij met een Gorkumsche was gehuwd,

vroedschap ?

Ik weet het niet; en heb slechts gissingen tot ver-

klaring.

1) Resolutiën van Holland 26 Jan., 10 Juli 1726. Vader Hen-

drik (II) was den l4 Jan. begraven.

2) Op sommige MS. geslachtlijsten wordt vermeld, dat een

grootvader Johan van Hemert burgemeester van Gorinchem is

geweest. Op de regeeringslijsten bij van Someren komt echter geen

van Hemert voor.
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Diderik van Hemert,
vrijheer van Eethen en Meeuwen, heer
van Babylonienbroek

,
raad en burgem.

van Heusden.
geb.

t 19 Aug. 1708.
huwt
Galharina van Broekhuijsen.

2®. Susanna van Hurck.
geb.

t 17 Oct. 1736,
op het kasteel te Meeuwen.

Het tweede huwelijk was kinderloos.

Uit het eerste:

I

Anna Antonia van Hemert.
geb. 6 Jan. 1680

t 5 Mei 1762.

huwt 14 Mei 1708
Mr. Abraham van Bleijswijk,

40 Raad, Burgem. van Delft enz.

geb. 18 Mei 1663 f 8 Sept. 1739.

JOHAN MaURITS van HEMERT.
geb. 1692

t 13 Dec. 1753.

huwt 11 Oct. 1728, te Meeuwen,
Maria Gornelia van Doorn,

van Gorinchem.
geb. f 20 Oct. 1731.

Kinderen

:

(Zie Gen. van Bleijswijk.')

Diderik van Hemert.
geb. 14 Aug. 1729

-I*
23 April 1753.

ongehuwd.

De eigen moeder van Johan Maurits van Hemert

was Catharina van Broekhuijsen, wier relatien ik,

schoon men in allerlei Gorkumsche familien B’s

ontmoet, niet heb kunnen ontdekken. Alleen vind

ik in familiepapieren van de van Bleyswijk’en aange-

teekend, dat zij een dochter was van Johan van

Broekhuyzen en van Antonia Suermans. Doch mij

geeft dit geen licht, misschien aan anderen.

Ook van zijn vrouw weet ik niets, dan wat boven

is vermeld. Zelfs heb ik niet kunnen vinden, van

wie zij de dochter was.

Zijn tweede moeder was Susanna van Hurck, tante

van Mr. Frangois van Hurck. Tusschen deze verwanten

bestond enge verstandhouding. Tante Susanna komt,

volgens de doopboeken, herhaaldelijk als getuige bij

den doop van kinderen van Fran9ois van Hurck voor.
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Toen zij den 28 Aug. 1725 haar testament maakte,

stelde zij Frangois en diens broeder Pieter tot haar

erfgenamen aan. Toen zij stierf, den 17 October 1736,

waren Frangois en haar stiefzoon Johan Maurits van

Hemert executeurs ^). Mij dunkt, de gissing is ge-

oorloofd, dat Susanna van Hurck haar invloed op

neef Fran9ois en op diens schoonvader van Vechoven

heeft aangewend, om Johan Maurits in de regeering

van Gorinchem te helpen. Doch — het is niets dan

een gissing
,
en misschien zou de gang van zaken veel

eenvoudiger blijken, als ik omtrent de van Broeck-

huyzen en de van Doorn’s het noodige had gevonden.

Dat Johan Maurits van Hemert een plaats in de

regeering van Gorinchem boven die te Heusden koos

,

behoeft overigens geen verklaring. Gorinchem, hoe

achteruitgaande ook, was een stemhebbende stad.

Heusden niet.

II.

De leden van den Negenden waren, gelijk men ziet,

geen vreemden voor elkander.

1) Het testament is op het Gemeentearchief van Gorinchem.

Behoudens twee jaargelden van ƒ 100 aan een paar nichtjes (doch-

ters van haar zuster Anna van Hurck, gehuwd met Pieter van

Ouwerkerk) stelde zij tot haar erfgenamen aan voor % Mr. Fran-

^ois van Hurck en voor V» Pieter van Hurck, zoons van haar

broeder Mr. Pieter van Hurck, Secretaris in den Hove van Holland.

2) Op de Generaele lijst van huizen en gehouwen in de steeden van

Molland en Westvriesland met de vermeerdering en vermindering

sedert 100 jaren, van A® 1632 tot a® 1732 incluis, wordt Gorin-

chem vermeld
,

als zeer verminderd. Het getal huizen is in die

honderd jaar van 1609 tot 1398 gedaald, ^urojpeesche Mercurius

1734, 165.
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De oude Gaspar van Hoey voelde zicli thuis, wanneer

hij in dezen kring met zijn schoonzoons van der Does

en van Assendelft
,
en met neefAbraham te zamen kwam.

Ook burgemeester Hieronymus van Vechoven was

niet eenzaam en verlaten, daar hij door zijn schoonzoon

Frangois van Hurck werd vergezeld.

Johan Brand was voor ’t oogenblik nog zonder naaste

verwanten. Geene zijner dochters was nog gehuwd;

en zijn zoon was nog te jong. Dat kwam er van
,
dat

hij zoo laat getrouwd was.

Wat de twee overigen betreft. Maarten Daey en

Johan Maurits van Hemert, andere beweegredenen

dan familiezwak dreven hen in dezen kring. Trouwens

,

voor geen der leden, door handen van bloedverwant-

schap verbonden of niet, was den Negenden een bloot

vriendschappelijke vereeniging. Wij hebben hier met

een dier geheime gezelschappen van regeeringsleden

te doen, die vooral in het zoogenaamd tweede stad-

houderloos tijdperk als paddestoelen uit den grond

opschoten, en geen ander doel hadden dan om de

verbonden leden het grootst mogelijke aandeel aan de

beneficiën der regeering in stad en lande te verze-

keren. Het is zeer mogelijk, dat hooit een schrifte-

lijke afspraak wordt gevonden, tusschen de leden van

den Negenden vastgesteld. Desniettemin is het politieke

doel geen enkel oogenblik twijfelachtig. Slechts vroed-

schappen werden leden. Bloedverwanten, die aan de

bijeenkomsten deel namen, én geen vroedschappen

waren
,
werden slechts als gasten toegelaten en hadden

geen stem.

Den negenden December 1727, toen dit gezelschap

opgericht werd, waren, behalve zijne leden, in de

vroedschap van Gorinchem gezeten

Dionysius van Schuijlenburch.

Mr. Fran^ois van Halewijn.
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Mr. Pieter van Erp.

Johan Deym.

Martinus van Barnevelt.

Mr. Jacob Tierens.

De twee laatstgenoemden waren bij de jongste ver-

kiezing van vroedschappen
,
in December 1726, gekozen.

Met hen een derde, Mr. Johan van Norden, zwager

van Johan Deym. Doch deze was voor weinige

weken (Oct. 1727) overleden, een jonge weduwe met

een klein kindje nalatende. Het was de tweede vaka-

ture
,
die in dit jaar in ’t vroedschapscollege was ont-

staan: in Juni was een reeds bejaard lid, Simon de

Jong, gestorven. In deze twee vakaturen moest in

het laatst van deze Decembermaand worden voorzien.

Tevens waren er andere benoemingen te doen, ten

gevolge der periodieke aftreding van de tegenwoordige

dignitarissen.

Het gezelschap van den Negenden wa.8 dus juist bij

tijds opgericht. De acht stemmen, waarover het be-

schikte — de drossaard had geen stem in de Vroed-

schap — verzekerde aan de leden de meerderheid in

de vergadering der Vroedschap.

Het eerste bewijs, dat „eendracht macht maakt”,

leverde den Negenden op den 20®^ December.

In Aug. 1719 had Mr. Pieter Quarles, die sedert

1713 het pensionarisschap bekleedde
,
zijn afscheid ge-

nomen, omdat hij tot griffier van de Rekenkamer

der domeinen was benoemd. Sinds was de betrekking

onvervuld gebleven. Hieronymus van Vechoven had

nu een geschikt kandidaat: zijn neef, een zoon van

zijn broeder Johannes, den Dordschen predikant en

professor. Mr. Jacob van Vechoven had te Utrecht

1) Zie boven bladz. 7, geneal. Deym.
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gestudeerd en was daar in 1719 gepromoveerd. Sinds

had hij zich te Dordrecht, zijn vaderstad, gevestigd

en daar een tijdlang het secretariaat waargenomen.

Den 20®“ December benoemde de Vroedschap van

Gorinchem hem tot pensionaris der stad.

De 28® December was de dag voor de verkiezing

der nieuwe vroedschappen bestemd. Gekozen werden

door de meerderheid

Dirk Speyert, en

Pieter van Leyden.

Dirk Speyert was de zoon van wijlen burgemeester

Jan Speyert en Adriana Hagoort. Twee jaar later, in

Sept. 1729, werd hij schoonzoon van Hieronymus van

Vechoven, door zijn huwelijk met diens dochter Ca-

tharina. 2) Was hij nu, in 1727, reeds geengageerd? Ik

denk het niet, want toen hij trouwde was hij 51, en

de bruid 41 jaar. Mij dunkt, op dien leeftijd wacht

men geen twee jaren
,
om de huwelijksfakkel te ont-

steken. Hij zal dus in 1727 wel andere titels gehad

hebben
,
dan een huwelijk in zoo verre toekomst hem gaf.

Pieter van Leyden was de derde schoonzoon van

Gaspar van Hoey
,
met wiens dochter Anna Wilhel-

mina hij in 1725 was gehuwd. ®)

De kroon op al deze overwinningen werd drie dagen

later, 31 Dec. gezet.

1) Zie boven bladz. 5. Volgens welwillende mededeeling van

Dr. P. A. Tiele, uit het Alhum Studiosorum. De dissertatie, hande-

lende de fidejussorïbus^ bevat in de opdracht eenige bijzonderheden,

waaraan ik hier heb ontleend wat ter zake doet.

In 1728 werd hij in de Staten vergadering van Holland gead-

mitteerd, doch niet dan na vele debatten. ResoVutiën van Holland
^

9 Jan. 1728.

2) Zie boven bladz. 6. Geneal. van Vechoven.

3) Zie boven bladz. 2, Geiiéal. van Hoey.
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De drie burgemeesters van Gorinchem waren in

1727, Dionysius van Schuijlenburch
,
Johan Brand en

Mr. Frangois van Hurck. De eerste had nog het

tweede jaar van zijn consulaat, in 1728, te vervullen.

De twee anderen traden af. Zij waren leden van den

Negenden en werden door twee andere leden vervan-

gen. Mr. Maarten Daey en Mr. Jacob van Assendelft

waren de gekozenen.

Wat de keus van den eerste betrof, daartegen kon

geen bezwaar zijn. Hij was de oudste van de vroed-

schappen, die nog geen burgemeester waren geweest.

Maar Jacob van Assendelft!

In dezelfde vergadering, doch voor hem, in Dec.

1722, was Johan Deym tot Vroedschap gekozen. Deze

was dus ouder vroedschap en behoorde voor te gaan.

Dat hij op zij werd geschoven voor een jongere, was

in strijd met goede zeden, en, naar het schijnt, ook

met een bestaande afspraak.

De overwinnaars waren blijkbaar een weinig met de

zaak verlegen. „De heer Burgemeester van Schuijlen-

burch — zoo lezen wij in de Vroedschapsresolutim —
heeft ter vergadering bekend gemaakt, dat de heer

Burg. Mr. Jacob van Assendelft aan hem kennis had

gegeven, dat, vermits de heer Johan Deym ouder in

rang vroedschap is
,
en niet eerder als in den jare 1732

en 1733 burgemeester staat te worden^ (hij) hadde over-

gegeven, dat de voorsz. heer Johan Deym altijd als

ouder burgemeester soude worden geconsidereert
,
ver-

soekende dat hetselve alsoo in de Vroetschap worde

gearresteert. Waarop gedelibereert zijnde, is goet ge-

vonden ende verstaan, dat, vermits de vrijwillige

overgifte van den heer en mr. Jacob van Assendelft,

de heere Deym altoos als ouder burgemeester zal

worden geconsidereert.”

Uit de (door mij) gecursiveerde woorden blijkt, dat
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er een regel in de vervulling der betrekkingen bestond.

Johan Deym kon niet voor 1732 burgemeester worden

,

dit stond reeds nu, in Dec. 1727, vast. Vermoedelijk

zou hij dan in de plaats komen van Jacob van Assen-

delft, die thans bij verrassing in zijn plaats werd ge-

drongen. Den Negenden is dus hoogst waarschijnlijk

een breuk met een bestaande Conventie geweest.

Het was een schamele vergoeding, die aan Deym
voor zijn geschonden heilig recht werd aangeboden.

Maar wat er aan te doen? De macht was in handen

der meerderheid, d. i. van den Negenden, Gelijk de

vader door de partij der van Hoey’s was tegengewerkt

,

zoo ook thans de zoon.

Doch de meerderheid bekommerde zich niet om den

toorn van den gekwetste en ging rustig voort
,
den

rijken buit, de ambten en beneficiën der stad, onder

zich te verdeelen.

Tot de Zuid-Hollandsche steden
,
die ieder op hunne

beurt een lid naar den Kaad van State afvaardigden

,

behoorde Gorinchem. Ditmaal was de stad aan de

beurt. Mr. Jacob van Assendelft werd gekozen. Van
1 Mei 1728—31 zou hij daar zetelen.

Nog twee verkiezingen bleven over.

De voordracht aan de Staten van Holland moest

worden opgemaakt voor den nieuwen Drossaard
,
die

in 1728 den aftredenden Abraham van Hoey zou ver-

vangen. Johan Brand werd bovenaan geplaatst: en

natuurlijk eerlang benoemd.

Eindelijk. De diensttijd van Gornelis van der Does

als lid van de Admiraliteit op ,de Maze liep in het

voorjaar van 1728 ten einde. De meerderheid der

vroedschappen d. i. het gezelschap den Negenden vond

goed hem voor drie jaar te continueeren. Landdrost

van den lande van Arkel, Schout van Gorinchem,

lid van de Admiraliteit — de vroegere zeeman had
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geen reden, om het te betreuren, dat hij het land

boven het water had gekozen.

De eerste veldtocht van den Negenden was schitte-

rend geëindigd.

Zij konden tevreden zijn. De twee schoonzoons

van Gaspar van Hoey hadden het leeuwendeel ver-

worven en de derde was vroedschap geworden.

Johan Brand werd Drossaard.

Hieronymus van Vechoven had zijn neef pensio-

naris gemaakt.

Doch er kwam een kink in den kabel.

Toen Gaspar van Hoey in Februari 1728 de punten

van beschrijving voor de voorjaarsvergadering van

Holland ontving, las hij tot zijn verbazing onder

N®. 36: „vervulling van ’t luitenant-colonelschap van

’t regiment van Villigas, daar Pieter van Leyden tot

vroedschap te Gorinchem gekozen is en als zoodanig

reeds sessie genomen heeft.”

Het was de waarheid. Pieter van Leyden zoowel

als Dirk Speyert hadden op den dag der benoeming

(28 Dec.) zitting genomen en den eed afgelegd, en

waren ook in den Negenden opgenomen.

De vakature
,
door Gecommitteerde Raden

,
in den

beschrijvingsbrief als bestaande aangenomen, werd

door Gorinchem geloochend. Er ontstond een warme

strijd over de kwestie, of een landofficier gelijktijdig

vroedschap kon zijn. Hoe Gorinchem ook pleitte

voor de vereenigbaarheid der betrekkingen, Ridder-

schap en Gecommitteerde Raden verklaarden ze onge-

oorloofd. De Staten van Holland gaven hun gelijk.

De aanwezigheid van vader Gaspar, permanent lid

sedert 1715, baatte zijn schoonzoon in 1728 even wei-

1) Mesolutiën van Holland, 10, 11, 19 Maart, 7 April 1728.



nig, als zij zijn zoon in 1717 had kunnen redden.

Pieter van Leyden moest kiezen. Hij verkoos de

militaire loopbaan boven de civiele. Hij bedankte voor

de vroedschapsplaats en overleed in 1758 als luitenant-

generaal der infanterie.

Deze kleine tegenspoed wierp een lichte schaduw

op het zonnig pad der negen verbondenen. Doch

de eendracht, die in Dec. 1727 macht had gegeven,

stelde lichtelijk in staat, om de teleurstelling te ver-

goeden.

Zoo geschiedde het ook.

Twaalf maanden later, Dec. 1728, bewees den Ne-

genden op nieuw zijn overmacht.

In plaats van Pieter van Leyden werd tot vroedschap

gekozen Gerakd Leeuwen van Wusthuizen.

Hij wordt Dortenaar genoemd: met welk recht,

weet ik niet ^). Hij was in den aanvang van 1727

gehuwd met een weduwe van bijna 45 jaar. In haar

bruidskorf bracht zij hem een dochter mede uit haar

eerste huwelijk, en twee voorzonen, kinderen van haar

eersten man
,
uit diens eerste huwelijk. Zijn echt bleef

kinderloos.

1) Het is mij niet mogen gelukken, dag of jaartal of plaats

zijner geboorte te ontdekken. In een familie-genealogie komt het

jaartal 1700 voor, elders vond ik 4 Dec. 4684 opgegeven. De heer

Jorisse Glausing, te Dordrecht, had de goedheid in de doopboeken

een onderzoek in ’t werk te stellen. Het leidde tot het negatief

resultaat, dat geen der opgaven juist is. Maar wat dan wel waar

is, weet ik niet. Te Gorinchem is hij niet geboren.

Als zijne ouders worden opgegeven Mr. Hendrik Leeuwen en

Angelica van Mewen, uit Dordrecht.

WER FfEN N®. 45. 3
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Richardus Ouwens
geb. 18 Maart 1685 -{* 3 Jan. 1719.

Vroedschap in 1716, Schepen enz.

huwt

:

lo. 5 Aug. 1708
Gatharina van der Ameiden,

geb. 4 Gor. 28 Sept. 1716.

t

Nicolaas Ouwens,
geb. 29 Jan. 1711

t 21 Feb. 1782.

Vroedschap Dec. 1731.

huwt 7 Nov. 1731,
Gornelia Brand.
(Zie Gen. Brand.)

Diderik Ouwens,
geb. 25 Oct. 1712.

t 27 Dec. 1738,
Schepen

,

huwt Nov. 1734.

Anna Elisabeth Snoek.
(Zie Gen. Snoek.)

20. 14 Aug. 1718
Rachel van der Does,

geb. Mei 1682.

Richarda Rachel Ouwens
geb. 12 Maart 1719

t Juli 1741.

huwt 5 Juni 1736.

Hendrik de Kempenaer.
Schepen ’s Bosch.

Gerhard Leeuwen van Wusthuisen,
geb. 4 7 Febr. 1748.

Vroedschap in Dec. 1728,
huwt

:

10. Januari 1727
Rachel van der Does,

wed. R. Ouwens.

t

Beide huwelijken

20. 14 Maart 1734.

Margrieta Snoek,
(weduwe sedert Mei 1731

,

van Jan Huybert van
Borcharen).

geb. 1 Nov. 1698

4 21 Nov. 1769.

kinderloos.

Deze Rachel van der Does was de derde dochter van

Hendrik II van der Does, en de tien jaar oudere

zuster van onzen ex-zeeman en tegenwoordigen schout

Cornelis, den schoonzoon van Gaspar van Hoey.

Geen wonder, dat de keus der Vroedschap in Dec.

1728 op hem viel, als den waardigste, om de plaats

van Pieter van Leyden in te nemen.

Door zijn keus steeg het getal leden van den Negenden

tot elf.

1) Richardus Ouwens was de eenige zoon van Nicolaas Ouwens,

predikant te Gorinchem, en van Anna van Borcharen.
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Overigens was er ditmaal, in Dec. 1728, niet veel

te doen. De provinciale Collegien waren bezet. Alleen

over tw^ee burgemeestersplaatsen in 1729 was te be-

schikken.

De oude Dionysius van Schuylenburch trad af. Hij

werd vervangen door Abraham van Hoey, Ger’szoon.

Maarten Daey bleef nog het tweedejaar burgemeester.

Jacob van Assendelft, wiens verkiezing in het vorige

jaar zoo veel aanstoot had gegeven, trad daarentegen

af. Zijn schoonvader Gaspar van Hoey nam zijn plaats

in. Waarom moest van Assendelft tusschentijds af-

treden ?

Het was een genoegdoening aan de tegenpartij : en

hing samen met iets, wat ik thans verhalen ga.

Tot de vroedschappen, die geen leden van den

Negenden waren, behoort een drietal, waarmede wij

reeds nu kennis moeten maken.

Het is Dionysius van Schuylenburch met zijne twee

schoonzoons Pieter van Erp en Johan Deym.

Dionysius van Schuylenburch was de patriarch

onder de vroedschappen. Geboren in Dec. 1653 was

hij bij de oprichting van den Negenden een man van

74 jaren. Ook hij was geen Gorkummer van geboorte

,

maar Hagenaar. Oudste zoon uit het tweede huwelijk

zijns vaders
,
had hij geen kansen gehad op de

regeeringsposten in zijn vaderstad. Hij was koopman
geworden te Amsterdam en daar in ’t huwelijk getreden

met Sara Bailli. Na haar dood, in 1683, was hij eenige

jaren later hertrouwd met Catharina, dochter van bur-

gemeester Praam, te Gorinchem. Dit huwelijk had

1) Hij was de zoon van Adriaaii Anthonysz. van Schuylenburch,

schiltknape, geb. 3 Maart 1614 f 19 Febr. 1692.

Uit diens eerste huwelijk met Maria van der VJiet was Willem

3*
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hem den weg gebaand tot de regeering van Gorinchem

,

onder wier vroedschappen hij in 1691 was opgenomen.

Sinds was hij herhaaldelijk burgemeester enz. geweest

,

gelijk hij op nieuw in 1727 en 1728 was.

Hij had een groot gezin, drie zonen en vijf dochters.

Van de eersten was er geen:, van de laatsten waren

in Dec. 1727 nog slechts twee’ gehuwd.

De oudste, Anna Maria, was in 1725 in ’t huwelijk

getreden met een man, die dertig jaar ouder was

dan zij.

PiETER VAN Erp, die op 58 jarigen leeftijd voor

’t eerst, naar ’t schijnt, in ’t huwelijksbootje stapte,

en slechts 18 jaar jonger was dan zijn schoonvader,

behoorde tot een oud Gorkumsch geslacht. Daetselaar,

bij wien de boekenkist uit Loevestein, die Hugo de

Groot herbergde, werd binnengedragen, was gehuwd

met Johanna van Erp
,
de zuster van Thomas Erpenius

,

hoogleeraar te Leiden. Overigens weet ik van zijn

geslacht weinig te vertellen. De trouw- en doopboeken

van Schuylenburch gesproten, raad en griffier van den Prins van

Oranje, heemraad van Delfland, burgemeester van ^s Gravenhage

(1646—1707).

Willem van Schuylenburch

,

geb. 29 April 1646 f 1 Sept. 1707.

huwt 22 April 1673.

Antoinetta van der Wielen Johansdr.

,

geb. 30 April 1653 -f 2 April 1710.

Kinderen
,
waaronder

:

I

Maria Catharina van Schuylenburch,
geb. 27 Sept. 1677 f 18 Juni 1739,

huwt 28 April 1699
Mr. Nicolaas Dierkens, heer van Buvignies,

decan van St. Jan te Ltrecht, thesaurier van ’s Gravenhage,
geb. 25 Oct. 1670 f 12 Jan. 1745.

Acht kinderen, waarvan de zesde was:
Mr. TFÏllem JBLend/iilc DierTcens^

geb. 12 Dec. 1711 j- 4 April 1776.

Pensionaris van Gorinchem in 1737.

Raadsheer in den Hoogen Raad in 1746.
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te Gorinchem leeren, dat zijne ouders waren Johan

van Erp en Wijnanda Zeedijck, gehuwd 20 April 1659.

Uit dit ouderenpaar werd Pieter geboren, den 4 Feb.

1667. Zijn vader was, toen hij huwde, ontvanger van

de convoijen en licenten te Breda ^).

Pieter van Erp was te Gorinchem in 1698, gelijk-

tijdig met Johan Brand, vroedschap geworden. De

familierelatien
,
die hem deden verkiezen, kan ik niet

aanwijzen. Van Erp behoorde en door zijn leeftijd

en door zijn diensttijd tot de oudste vroedschappen

en regenten der stad. Hij was herhaaldelijk burge-

meester, Gecommitteerde Raad enz. geweest, en in

Mei 1727 voor drie jaren in de Hollandsche Reken-

kamer afgevaardigd.

Johan Deym, de tweede schoonzoon van Dionysius

van Schuylenburch sedert 23 April 1726, toen hij diens

tweede dochter Jeanette Magdalena huwde, was de

zoon van Simon Deym, den tegenstander der van

Hoey’s. Hij was vroedschap sedert Dec. 1722, toen

hij in dezelfde vergadering, doch voor Jacob van As-

sendelft
,
was gekozen. De keuze zou kunnen bewijzen

,

dat of de wrok tegen den vader toen nog niet op den

zoon was overgedragen of dat de vrienden der Deym’s

sterker waren dan de vijanden. Maar meer waarschijnlijk

is het, uit de gelijktijdige keus van van Assendelft, dat

de partijen over en weer in schikking zijn getreden.

Hoe dit zij — meer dan Schepen was Johan Deym
niet geweest

,
toen de partijdige benoeming van Ja-

cob van Assendelft tot burgemeester zijn kansen op

het eergestoelte nog voor jaren verschoof. Zoo de

1) In 1666 wordt een Johan van Erp vroedschap te Gorinchem,

misschien is dit dezelfde. Hij moet dan voor 1672 overleden of

verhuisd zijn, want hij komt niet onder de ontslagen en niet

onder de herbenoemde vroedschappen voor.
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schending zijner aanspraken in 1728 slechts niet de

voorbode ware van nieuwe miskenning later ! Wie waar-

borgde, dat den Negenden in 1732 niet op gelijke wijze

zou handelen?

De hier nevens geplaatste lijst bewijst, dat Deym,

zoo hij die vrees heeft gekoesterd, zich onnoodig be-

vreesd heeft gemaakt. Met alleen heeft hij zich in

1732 en 1733 op ’t eergestoelte mogen neerzetten
,
maar

ook zijn schoonvader Dionysius van Schuylenburch

is op nieuw burgemeester geweest in 1730 en 31
,
en

zijn zwager Pieter van Erp in 1730 en 31 en weder

in 1733 en 1734, nevens hem.

Het kan niet anders, of deze verkiezing van niet-

leden van den Negenden wekt bevreemding. Zonder

bewilliging van de meerderheid was de keus van het

drietal eenvoudig onmogelijk. Bovendien: het Con-

sulaat is het eenige, wat in de jaren van 1727 tot

1734 hun wordt afgestaan: en slechts aan dit drietal.

De andere vroedschappen werden buiten alles gesloten.

Wat is de oorzaak hiervan?

Dionysius van Schuylenburch en Gaspar van Hoey
waren de hoofden der twee groepen in de Vroedschap,

en van groote gezinnen,' die met hun aanhang van

verwanten en vrienden worstelden om de eersten der

stad te zijn.
^
Doch voor ’t overige geloof ik niet, dat

zij persoonlijke vijanden waren. Zij begrepen elkan-

ders belangen en weigerden niet ze te bevorderen,

zoo het met hun eigen belang overeenkwam.

In Nov. 1726 was Burgemeester van Schuylenburch

in de Vroedschap met een verzoek gekomen. Den
28 Dec. moesten drie nieuwe leden worden gekozen.

Hij verzocht, dat zijn zoon Hendrik, secretaris der

1) De cursief gedrukten zijn geen leden van den Negenden.



1728 . 1729 . 1730 .

Drossaard. Joh. Brand. Joh. Brand. Joh. Brand.

Burgemeesters. Dion. van Schuylenhurch, Gaspar van Hoey. Dion. van Schuylenbureh,

Mr. Maarten Daey. Mr. Abr. van Hoey. Mr, Pieter van Erp.

Mr. Jac. van Assendelffc. Mr. Maarten Daey. Mr. Abr. van Hoey.

Gecommitteerde Raad. Hier. van Vechoven. Hier. van Vechoven. Fran§ois van Hurck.

Admiraliteit op de Maas. Corn. v. d. Does. Corn. v. d. Does. Corn. v. d. Does.
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1731 . 1732. 1733. 1734.

Mr. Abr. van Hoey. Mr. Abr. van Hoey. Mr. Abr. van Hoey. Joh. Brand.

Dim. van Schuylenhurch. Hier. van Vechoven. Mr. Pieter van Erp. Mr. Pieter van Erp.

Hier. van Vechoven. Joh. Deym. Gaspar van Hoey. Mr. Fran9ois van Hurck.
Mr. Pieter van Erp. Gorn. v. d. Does. Johan Deym. Mr. J. M. van Hemert.

Frangois van Hurck. Fran9ois van Hurck. Jacob van Assendelft. Jacob van Assendelft

Maarten Daey. Maarten Daey. Maarten Daey. Gorn. V. d. Does.
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stad
,
als vroedschap mocht worden aangesteld

,
en den

eed doen, te gelijk met de drie nieuw te benoemen

vroedschappen, doch zonder zitting te nemen, voordat

hij, de vader, stierf of afstand deed. Vader en zoon

mochten niet, volgens de octrooien, gelijktijdig vroed-
f

schappen zijn. Het voorstel was dus eene ontdui-

king van het octrooi. Met eenparigheid van stemmen

was het niettemin toegestaan.

Acht dagen later (16 Nov.) was Gaspar van Hoey

met hetzelfde verzoek, ten gunste van zijn zoon Abra-

ham, voor den dag gekomen: ook hem was het toe-

gestaan.

Den 26 Dec. — twee dagen voor de verkiezing —
hadden 12 van de 14 vroedschappen hij speciale acte

vastgesteld
,

dat zoowel de Secretaris Hendrik van

Schuylenburch
,

als de „pensionaris honorair Abraham

van Hoey bij afstand of versterf van hun heeren

vaders respectivelijk in hun plaats in de Vroedschap

zouden worden geassumeerd en cessie nemen
,
alsof zij

op 28 December 1726 mede beëedigd en in functie ge-

treden waren.” De drie nieuwe vroedschappen, die

op den volgenden 28 December werden gekozen
,
Mar-

tinus van Barnevelt, heer van Krimpen, Mr. Jacob

Tierens en Johan van Norden hadden allen die acte

moeten teekenen.

1) Wanneer men op het Archief van Gorinchem de Vroedschaps-

revolutiën van 8 en 16 Nov. 1726 opslaat, dan vindt men ter zijde

geschreven: is hij resolutie van 28 Dec. hesloten deze resohitie te

stellen huiten effect.

En op dienzelfden 28 Dec. hadden de nieuwe vroedschappen de

acte geteekend

!

Zie hier den sleutel.

Den 8 Dec. had F. van Halewijn, heer van Werven, van zijn

huis te Werven schriftelijk hetzelfde verzoek ten gunste van zijn

zoon tot zijne mede vroedschappen gericht. Men kan ’t proberen

,
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Men ziet — de oude heeren konden het samen wel

vinden
,
al vonden zij het niet onaardig elkander een

vlieg af te vangen en al concurreerden zij naar de

eerste plaats onder de Gorcumsche aristocratie.

Een jaar, na deze vriendelijke schikking ten gunste

der zonen
,
ontstond den Zevenden

,
een minder vriende-

lijke overeenkomst. Is de gissing te stout
,
dat het de

jongelui zijn, die het hem doen, en dat vader Gaspar

zich door hun ambitie
,
niet het minst van zijn schoon-

zoon Jacob van Assendelft, 35 jaar en nog nooit

burgemeester, laat Verleiden?

Voor zijn trots was de uitslag van den veldtocht in

Dec. 1727 volkomen bevredigend: de van Hoey’s waren

meester van het terrein: zij beschikten over de be-

trekkingen der stad, als over hun eigendom. Wat
bewoog hen dan, om in Dec. 1728 te bewilligen in

dacht hij waarschijnlijk, want dat hij geloofd heeft te zullen sla-

gen, is zeer onwaarschijnlijk. Bij sententie toch van de Staten

van Holland van 1 Nov. 1724 was Frangois van Halewijn van

Werven vervallen verklaard van het ontfangejschap van de stad

Gorinchem. Vermoedelijk niel; om zijn deugden, die zijne mede-

vroedschappen kenden.

Aan hem heeft men blijkbaar niet willen toestaan, wat Schuy-

lenburch en van Hoey verkregen hadden. En daarom heette het,

dat de i'esolutie, die moeilijk te verdedigen was, als Halewijn ze

openlijk aanviel, was ingetrokken.

Toen in T)ec. 1735 Dionysius van Schuylenburch had bedankt,

werd Hendrik wel voor den vorm gekojen, maar hij nam zijn

plaats in boven de drie verkozenen, op den 28 Dec. 1726. Op de

lijst der vroedschappen, bij van Zomeren fol. 584, wordt dan ook

1726 als ’tiaar zijner verkiezing opgegeven.

Martinus van Barnevelt kwam, toen Hendrik van Schuylenburch

boven hem plaats en rang innam, er tegen op. Hij vervolgde de

zaak tot voor den Hoogen Raad. De Vroedschap trok partij \oor

Schuylenburch en zette in een memorie het geheele beloop der

zaak uiteen. Zie de Vroedschapsresolutien van Qorinchem in 1734.
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de aftreding van van Assendelft, zoodat deze, tegen de

gewoonte, slechts één jaar burgemeester was? wat, om
in 1730 en volgende jaren Dionysius van Schuylen-

burch en zijne twee schoonzoons het burgemeesterlijk

gestoelte te laten beklimmen?

Ik meen de oplossing van het raadsel gevonden te

hebben in het volgende

:

Den 4 Dec. 1728 — een paar weken, voordat de

burgemeesters van 1729 werden gekozen — deed

Dionysius van Schuylenburch het volgende voorstel

in de Vroedschap:

Het octrooi van 22 Juli 1662 was in 1703 op nieuw

van kracht verklaard. Bij artikel 2 was daarin aan

de Drossaarden stem en sessie in de Vroedschap ont-

zegd ^). Dionysius van Schuylenburch sloeg aan de

Vroedschap voor, om aan de Staten van Holland

schrapping van dit artikel te vragen.

De beteekenis van dit voorstel was niet gering. Viel

art. 2 weg
,
dan werd de meerderheid — de partij van

den Negenden — met één stem versterkt. Dit was wel

hun belang, maar niet van van Schuylenburch c. s.

Waarom deed Dionysius dan het voorstel?

Het was, naar ik meen, de prijs, waarvoor hij twee

zaken bedong. De aftreding van Jacob van Assendelft

als burgemeester, voor het jaar 1729: en de opvolging

van een vroegere afspraak, zoodat zijn rechten en die

zijner schoonzoons in 1730 en volgende jaren werden

geëerbiedigd.

Voor de van Hoey’s was het niet te duur betaald.

Deze twee concessien waren van tijdelijken aard: wat

zij wonnen, scheen blijvende. Als de Drossaard zijn

stem en sessie in de Vroedschap herkreeg, won den

Negenden één stem. Het overwicht van de vereeniging

1) Zie boven bladz. 13.
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werd er blijvende door bevestigd, zoolang namelijk

de leden trouw aan elkander bleven.

Voor de van Hoey’s was het een groote zaak, dat

het initiatief tot dit voorstel niet van hen, maar van

de tegenpartij kwam. Eens, tweemaal reeds hadden

zij bij de Staten van Holland schipbreuk geleden.

Een voorstel, dat uitging van Schuylenburch
,
kon

niet als het hunne worden voorgesteld en tegengewerkt

bij H. E. G. M. Redenen te over om te bewilligen

in tijdelijke concessien, die een blijvende winst ver-

zekerden.

Natuurlijk, dat Schuylenburch’s voorstel werd aan-

genomen. Veertien dagen later werd diensvolgens

bepaald, dat Jacob van Assendelft zich tevreden zou

stellen met den Raad van State en niet voor het tweede

jaar als burgemeester van Gorinchem fungeeren. Dat

Gaspar van Hoey in zijn plaats optrad, was betrekke-

lijk onverschillig. De smaad, Johan Deym aangedaan,

duurde niet twee volle jaren lang. De burgerij zag

niet al dien langen tijd diens tegenstander triomfeeren.

Opmerkelijk, met het oog op den vroegeren tegen-

stand tegen den Drossaard, zijn de bewoordingen van

het request, dat bij de Staten van Holland werd in-

gediend. Onbewimpeld werd erkend, dat „de Drost

oudtijds, volgens de privilegiën van koning Philips,

als graaf van Holland, was geweest het hoofd van de

regeering en vervolgens de eerste in burgemeesters-

kamer en in de Vroedschap, hebbende in die qualiteit

de electie gehad van burgemeesteren
,
Vroedschappen

en Schepenen.” De octrooien van 23 Aug. 1652 en

22 Aug. 1662 waren van de Staten verzocht, om „soo-

danige overmagt in de regeering te vermijden.” Sup-

plianten hadden echter bevonden
,
„dat door de seclusie

van den Drossaard zij een persoon in den raad en

vroedschap komen te missen
,
wiens tegenwoordigheid
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dikwijls in de deliberatiën werd gerequireert en tot

wiens convocatie het articul van het octroy obsteert.”

In Febr. 1729 stonden Staten van Holland het ver-

zoek toe. De Drossaard werd voortaan geconvoceerd

in de Vroedschap en had stem en sessie op zijn rang.

Als fatsoenlijke lieden hielden de van Hoey’s zich

aan de afspraak. Schuylenburch en van Erp werden

burgemeesters in 1730 en 31
,
Johan Deym in 1732 en

en 33, Pieter van Erp ook in 1733 en 1734.

Daarmede was de prijs betaald.

Verder dan tot dit drietal breidde zich overigens de

toegefelijkheid van den Negenden niet uit.

Hieronymus van Vechoven is, tot hij begint te

sukkelen
,
Gecommitteerde Raad of Burgemeester : het

laatst in 1732. Toen kon hij niet meer. Jacob van

Assendelft en Frangois van Hurck wisselen elkander

af als Gecommitteerde Raad : deze twee Hagenaars

kunnen dus hun leven in de Haagsche kringen voort-

zetten. Cornelis van der Does, de oude zeeman, staat

uit de Admiraliteit van de Maas alleen voor Maarten

Daey op. Het Drostambt schijnt gepacht door Johan

Brand
,
die het in 1731 wel afstaat

,
maar om het drie

jaar later weer in te nemen. Abraham van Hoey is

Drossaard of burgemeester. De oude Gaspar van Hoey

schijnt de meest bescheidene : de man is maar twee

maal burgemeester in deze zeven jaar. Hij is tevreden

met zijn abonnement in de Statenvergadering. Trouwens,

zijn geslacht bloeit en heerscht. Dat is de hoofdzaak.

Twee leden zijn er, die nog met ledige handen uit-

gaan : Johan Maurits van Hemert en Gerard Leeuwen

van Wusthuizen. Doch zij moeten geduld hebben:

hun tijd zal ook wel komen.

Ook Dirk Speyert moet wachten. Jammer, dat de

1) Resolutien van Holland 16 Dec. 1728; 10 Feb. 1729.
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dood minder geduld heeft dan hij. Speyert sterft in

’t voorjaar van 1731
,
zonder aandeel aan de benefi-

ciën der regeering gehad te hebben. Als in December

daaraanvolgende de Vroedschap bijeenkomt, wordt zijn

opvolger gekozen. Het is Nicolaas Ouwens
,
ruim

20 jaar oud. Weinig stervelingen hebben zooveel recht-

matige aanspraak om eerlang Gorinchem te regeeren.

Hij moet oom zeggen tegen Cornelis van der Does,

is stiefzoon van Gerard Leeuwen van Wusthuizen, en

sedert zes weken schoonzoon van Johan Brand ^).

Op den Nieuwjaarsdag van 1732 bestond den Negen-

den uit elf leden:

Gaspar van Hoey, met zijn schoonzoons C. van der

Does en Jacob van Assendelft, en zijn neef Abraham.

Hieronymus van Vechoven
,
met zijn schoonzoon

Frangois van Hurck.

Johan Brand, met zijn schoonzoon N. Ouwens.

Johan Maurits van Hemert.

Maarten Daey.

Gerard Leeuwen van Wusthuizen.

Den Negenden regeert Gorinchem : en in den Negenden

het geslacht van Hoey.

Iedere maand kwam dit elftal bijeen, beurtelings

bij een der leden op een koud souper. Men veree-

nigde zich om vijf uur en scheidde tegen elf. Er

waren gasten
,
die een doorloopende uitnoodiging had-

den, doch zonder beurt in de ronde of stem in de

omvrage. Zij waren geen vroedschappen
,
maar leden

der familie, en daarom belangstellende in den bloei

van het gezelschap en dus welkom. De Secretaris der

stad
,
Gaspar van Hoey

,
broeder van Abraham

,
was

1) Zie boven bladz. 34 geii. Ouwens en bladz. 18, gen. Brand.
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een trouw comparant. Ook de „pensionaris honorair’

\

de ambassadeur Abraham van Hoey, verscheen als

inj in ’t land was. Ook Jacob van Vechoven, de

pensionaris der stad, zoolang hij kon. Maar sedert

October 1730 kwam hij niet meer: hij was naar

elders vertrokken ^). Doch hij had een opvolger ge-

kregen
,

die waardig zijn plaats innam
,
ook in den

Negenden,

Mr. Pieter de Bye
,
advokaat voor het Hof van

Holland, werd in Dec. 1730 tot pensionaris van Go-

rinchem gekozen. Hij dankte het waarschijnlijk aan

familierelatien van zijn moeder ^). Een opgewekt man

van ruim veertig jaar, was de Hagenaar ab gast van

den Negenden een groote aanwinst. Hij liet onder zijn

papieren een verslag van het gezelschap na, dat nog

bestaat. Een zijner afstammelingen maakte voor

eenige jaren den hoofdinhoud publiek, die mij bij

dezen arbeid uitnemend is te stade gekomen.

Toen Mr. Pieter de Bye in den Negenden werd ont-

vangen, bevond het gezelschap zich op het toppunt

van uitwendigen bloei. Zijn macht scheen gevestigd

voor lange jaren, zoo slechts „de duurzame eendracht

1) Hij nam den 18 Oct. 1730 \an de Vroedschap te Gorinchem

afscheid. Acht dagen vroeger (11 Oct.) was hij tot 2en pen-

sionaris te Haarlem benoemd. Hij is den 19 Oct. 1731 te Gorin-

chem begraven.

2) Mr. Pieter de Bye, geb. te ’s Gravenhage 22 Nov. 1687, was

aldaar gehuwd 7 Aug. 1714 met Johanna van Aken. Zijn ouders

waren Rochus de Bye (1661—1702) regent van het Pest- en Dol-

huis in den Haag
,
en Alida van Schagen. Ik houd de laatste voor

eene zuster van Dr. G. van Schagen, te Gorinchem, die den 3 Nov.

1697 met Gornelia Maria Schut huwde, in 1711 vroedschap werd,

en den 4 Dec. 1715 in de kerk begraven is. Zie boven bl. 21 noot.

3) Mr. P. A. ,T. van den Brandeler, Set gezelschap den Ne-

genden te Gorinchem in 1727, in de Nanjorscher 1880, 585 sqq.
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en oprechte vriendschap” der leden niet wankelde. Op

de maandelijksche bijeenkomsten, waar het vroolijk

toeging, was die Eendracht en Vriendschap dan ook

het onderwerp van den eersten toast, waarop vurig

en warm werd gedronken. Om dat heilzaam oogmerk

nog waardiger te bedrinken
,
werd besloten

,
een bokaal

te doen vervaardigen
,
die voor dien grooten toast zou

dienen. Pieter de Bye maakte het ontwerp: de schil-

der Frans van Mieris de teekening: Johannes Kiese-

ling het kunststuk zelf. De wapens der elf leden

nevens dat van den overleden Dirk Speyert prijkten

er op.

Op den 3 Aug. 1732 werd de beker het eerst ge-

bruikt ten huize van burgemeester Cornelis van der

Does. De heeren Brand
,

Gaspar van Hoey en de

pensionaris de Bye dronken hem ad fundum, de zes

andere aanwezigen slechts ter helfte uit. De afwe-

zigen van Hurck en Leeuwen haalden den 12en October

bij burgemeester Brand hunne schade in. Zij dronken

niet alleen den beker, maar ook het deksel leeg.

Doch omnia orta occidunt: ook leeggedronken bo-

kalen. Toen het kostbare stuk was overgebracht naar

het huis van burgemeester van Hoey
,
ontdekte diens

huisvrouw, als zij nieuwsgierig den koker opende, dat

het gebroken was. Wie was de schuldige? niemand

kende hem.

Pieter de Bye was een gevoelig man. Dankbaar

voor de gulle ontvangst, zoo dikwerf genoten, stelde

hij zijn medegasten voor, het verlies te vergoeden.

De secretaris Gaspar en de ambassadeur Abraham van

Hoey stemden toe. Zoo ontstond een nieuwe bokaal, aan

den vorigen gelijk, behoudens eenige vermeerdering.

Vier nieuwe wapens waren aan de ouden toegevoegd:

het waren die van den overleden Jacob van Vechoven,

van den gezant van Hoey, van secretaris Gaspar en
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van de Bye zelven. Zoo bevatte de nieuwe beker

de wapens van allen, die ooit medegewerkt hadden

om de zegeningen van den Negenden aan Gorinchem

te verzekeren. Het kunststuk werd als blijk van

erkentelijkheid der gasten aan de leden aangeboden,

voorzien van schoone poëzye

:

Door eendracht, reede, raadt

En zucht voor stadt en staat

Duur deze vriendschapsbandt

Zoolang als stadt en landt. . .

Zoo las men op den bovenrand des bekers
;
en

onderaan had de Bye den wensch uitgesproken:

Deez^ handt, als wij sterven,

Verbinde ook onze erven.

Burgemeester van Hurck, te wiens huize, den 8®^^^

Nov. 1733, de bokaal werd ingewijd, gaf een edel

voorbeeld. Hij dronk en glas en deksel ad fundum uit.

Een vurig en opgewekt man was Pieter de Bye. Op
zijn voorslag werd in Januari 1734 een vroolijk reglement

van 12 artikelen voor de gezellige bijeenkomsten vast-

gesteld. Een reeks van officieele toasten werd daarbij

voorgeschreven. Ieder werd door den gullen steller

bedacht : de heeren Staten van Holland en de ambas-

sadeur van Hoey, de trots der familie; de respective

familiën en, ten slotte — de heer pensionaris zelf.

Helaas! toen de nieuwe beker werd ingewijd en het

vroolijke reglement aangenomen, was „de duurzame

eendracht en oprechte vriendschap” reeds wankelende.

De vergadering van Jan. 1734 was de laatste van den

Negenden. Het gezelschap viel uiteen. Zelfs de bokaal,

met de wapens der leden versierd, ging voor hen,

die getrouw bleven, verloren: zij bleef als zegeteeken

in handen der overwinnaars.
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Verschillende omstandigheden werkten samen, om
den Negenden te ontbinden.

De oude heeren sukkelden. In Mei 1730 was

Hieronymus van Vechoven een der twee adjuncten —
de ander was Gaspar van Hoey — die voor Gorinchem

aan de Commissarissen voor de herziening der ver-

ponding werden toegevoegd. In Aug. 1732 moest hij

als zoodanig zijn ontslag nemen, „wegens zijn hooge

jaren en lichamelijke zwakheden ^).” Gaspar van Hoey

verscheen in Januari 1734 nog ter Statenvergadering van

Holland
,
maar het was voor den laatsten keer. Zij moest

voortaan zijn onbaatzuchtige voorlichting ontberen.

Met den hooger leeftijd en het verminderen van

hun gezondheid
,

verminderde ook de invloed der

oudere heeren en verslapte de band, die de jongere

leden samenhield.

Reeds in Dec. 1733 had er iets plaats, dat een slecht

voorteeken voor de blijvende eendracht en vriendschap

was. Maarten Daey was den 30 Oct. jl. gestorven. In

zijn plaats werd zijn veel jonger zwager, Johan Hen-

drik Verboom gekozen 2). Zonder de leden van den

JSfegenden^ tenzij velen hunner ziek waren, kan hij

niet gekozen zijn: en toch trad hij niet tot het gezel-

schap toe, maar versterkte de tegenpartij. Zijn huwelijk

weinige maanden later met Johanna van Schuylen-

burch geeft de verklaring.

Nog altijd had den Negenden de meerderheid. Doch

verdeeldheid ontbond het gezelschap. Van Leeuwen

van Wusthuizen had zijn vrouw, de zuster van Cor-

nelis van der Does
,
verloren ^). Haar invloed hield

1) ResoViitien van Holland, 21 Aug. 1732.

2) Zie boven bladz. 22.

3) Waar en wanneer heb ik niet kunnen ontdekken. In de

Begrafenisboeken te Gorinchem komt zij niet voor. Dat het voor

1734 geweest is, blijkt uit zijn tweede huwelijk.
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op, die hem kon doen berusten in de ondergeschikte

rol, hem toegewezen. Terwijl zijn zwager ambt op

ambt verkreeg
,
had het lidmaatschap van den Negenden

voor hem geen enkele vrucht gedragen. De van Hoey’s

speelden de eerste rol en beschikten voor zich en de

hunnen over al de beneficiën der regeering.

En hij was niet de eenige
,
die onvoldaan was. Johan

Maurits van Hemert werd eindelijk, in Januari 1734,

voor de eerste maal burgemeester. Hoe veel jaren had

ook hij niet gewacht

!

Geen wonder, dat bij ’t wegvallen van de ouderen

en hun autoriteit, de jongeren niet gezind waren de

heerschappij der van Hoey’s te bestendigen. Voor
vader Gaspar hadden zij gebogen

,
maar zij waren on-

willig het voor Abraham van Hoey of voor van der

Does te doen.

Te minder, omdat er relatiën ontstonden, die hen
de onderdrukte partij der Schuylenburch’en met vrien-

delijker oogen deden aanzien.

Johan Maurits van Hemert had ééne zuster, gehuwd
met burgemeester van Bleyswijk te Delft ^). Haar zoon,

die naar haar vader Diderik was geheeten, had de

liefde gewonnen van Cornelia van Schuylenburch. Zoo
werd de brug gelegd voor de samenwerking van de

van Hemert’s en de van Schuylenburch’en. Dat de

oude burgemeester Dionysius den 5 Jan. 1734 stierf,

was voor de verzoening der jongere vroedschappen

zeker geen beletsel. De secretaris Hendrik had reeds

den 28 Dec. ’s vaders plaats in de Vroedschap inge-

nomen 2).

De jongere leden van den Negenden^ Gerard Leeuwen
van Wusthuizen en Johan Maurits van Hemert, waren

1) Zie boven, bladz. 25^.

2) Boven bl. 40.

Werken N®. 45. 4
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bereid over te loopen. Zij hadden slechts te winnen, niets

te verliezen. De laatste verzekerde daarbij de toekomst

van den zoon zijner zuster. De gunstige voorwaarden,

voor Diderik van Bleyswijk in de Conventie van Febr.

1734 vastgesteld
,
zijn zeker de prijs van van Hemert’s

overgang geweest. De Schuylenburch’en konden er geen

bezwaar tegen hebben, daar de begunstigde hun aan-

staande zwager was en ook hun conditiën werden aan-

genomen.

Van Hemert was waarschijnlijk indertijd door van

Hurck en diens schoonvader van Vechoven in de

Vroedschap gebracht. Thans sleepte hij op zijn beurt

Frangois van Hurck met zich mede. Eenige gunstige

bepalingen voor den ouden Hieronymus bewezen
,
dat

de schoonzoon zijn schoonvader niet ontrouw werd.

Zij konden gemakkelijk worden ingewilligd, omdat

de oude man afgeleefd was. Voor ’t overige —
Frangois van Hurck liep met pak en zak naar ’t vij-

andelijke kamp over. Hij nam de mooie
,
nieuwe

bokaal van den Negenden mede. De nieuwe vrienden

zouden er voortaan hun „duurzame eendracht en

oprechte vriendschap” uit drinken.

III.

In Februari 1734 bestond de Vroedschap van Gorin-

chem uit de volgende leden:

Johan Brand, Drossaard.

Mr. Pieter van Erp. 1

Mr. Frangois van Hurck. > burgemeesters.

Mr. Joh. Maur. v. Hemert. J

Gaspar van Hoey.

Mr. Frangois van Halewijn.

Hieronymus van Vechoven.
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Mr. Abraham van Hoey.

Johan Deym.

Mr. Jacob van Assendelffc.

Cornelis van der Does.

Mr. Hendrik van Schuylenburch.

Martinus van Barneveld.

Mr. Jacob Tierens.

Gerard Leeuwen van Wusthuizen.

Mr. Nicolaas Ouwens.

Joh. Hend. Verboom.

Van deze zeventien leden sloten zich negen aanéén

en onderteekenden de Correspondentie van 20 Feb. 1734

,

die de eerste der hier volgende Memorien is.

Uitgesloten werden

Johan Brand.

Gaspar van Hoey.

Mr. Frangois van Halewijn.

Hieronymus van Vechoven.

Mr. Abraham van Hoey.

Mr. Jacob van Assendelft.

Cornelis van der Does.

Mr. Nicolaas Ouwens.

Wat Halewijn betreft, hij rekende bij geen der par-

tijen mede. Van hem is nooit sprake. Behalve op de

lijst der vroedschappen komt zijn naam nergens voor.

Hij stierf in dit zelfde jaar 1734 ^).

Wat de overigen betreft — wij kennen hen en hun

1) In de geschiedenis van Suriname, in de twisten met Mauri-

cius, speelt een Halewijn van Werve een groote rol. Is dit de

zoon van den Gorkumschen vroedschap?

Was deze Mr. Fran^ois Halewijn van Werve een broeder van

Simon van Halewijn, heer van Abbenbroek, in 1693 veroordeeld

en gevlucht naar Suriname? Zie v. Sypesteïn, J. J, Mcmritvus,

4*
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misdaad. Zij waren de leden van den Negenden d. i.

de partij der van Hoey’s. Tegen de heerschappij van

dit geslacht werd de nieuwe bond gesloten. De oude

Gaspar stond aan ’t eind van zijn leven: hij stierf in

Februari 1735. Zwaarder dan hem trof het vonnis

zijn verwanten en aanhangers. Abraham van Hoey,

Johan Brand, die slechts voor elkander van het Drost-

ambt waren opgestaan: van der Does, die post op

post had gestapeld : Jacob van Assendelft
,
die als een

andere Jacob den eerzamen Johan Deym zijn eerst-

geboorterecht als vroedschap had ontfutseld — deze

allen zagen op eenmaal de deuren van het raadhuis

wel niet voor zich gesloten
,
maar niet verder geopend

,

dan voor figuranten noodig was. Want meer dan dit

zouden zij in de eerste jaren niet zijn. Zij mochten

voortaan machtelooze getuigen zijn van de grootheid

hunner tegenstanders, gelijk deze het van de hunne

zeven jaar waren geweest. De rollen waren omgekeerd.

De onderdrukte partij was de overheerschende geworden.

1 .

2 .

3.

4.

5.

6 .

7.

8 .

9.

De negen vroedschappen
,
die op den 20®*^ Febr. de

nieuwe Correspondentie onderteekenden
,
waren:

Pieter van Erp, Vroedschap sedert 1698.

Frangois van Hurck, „ „ 1718.

Johan Deym, „ „ 1723.

Joh. Maur. van Hemert, „ „ 1724.

Hend. van Schuylenburch
, „ |

Mart. van Barneveld, „ > 1726.

Jacob Tierens, „ )

Ger. Leeuwen, van Wusthuizen „ „ 1729.

Joh. Hend. Verboom „ „ 1733.

Bij deze voegde zich voor het einde van ’tjaar

Mr. Diderik van Bleiswijk.

Wat de vier eersten betreft, heb ik aan het reeds

medegedeelde niets toe te voegen.



Adbiaan V. S
geb. 3 Sept. 1694,

t 25 Juni 1762.

In 1714 klerk, 1739 boekhouder, 1745
kommies van de finantien van Holland,

huwt 19 Oct. 1734,
Gatharina van Bleiswijk.

{Qen. BleystmjJc).

r
Dionus Hendbik van Schüijlenbubch,

geb. 27 Jan. 1736

t 18 Mei 1805.

Vroedschap, na ooms Hendrik’s dood,
in 1768.

Burgemeester van Gorinchem
Raadsheer in 't Hot’ van Vianen,

huwt 14 Feb. 1763
Jeannetta Magdalena Verboom

(Zie Verbcom).

Abraham v. S.

geb. 11 Sept. 1738

t 9 Nov. 1814.

40 Raad, Schout, Schepen, Burge
meester van Delft enz.

huwt 23 Nov. 1762
Anna Antonia van Bleyswijk.

(Zie 0en, va» JBleysmjk),

Hendrik v. S.

geb. 13 Dec. 1695.

t 29 April 1768.

Secretaris, Vroedschap, Burgemeester
van Gkjrinchem enz.

huwt 22 Maart 1729
Petronella Deym,

weduwe Johan van Norden, (Zie Gen.

r
Dionysia Gatharina
geb. 28 Dec. 1729

t
huwt 13 Maart 1756,

Fieronymus van Hurck
\Zie Gen. van SurcJc).

I

Ceeilia

geb. 2 Mei 1731

t 1 Mei 1815
huwt 15 April 1747,

Zeger Tieren s

(Zie Gen. Ti&rem).

Mr. Dionys van Sghdijlenburch,
geb. te 'sGravenhar^ 15 Dec. 1653.

t te Gorinchem 5 Jan. 1734,
koopman te Amsterdam, huwt:

1. te Sloten 3 Juni 1682
Sara Bailli

geb, 29 Maart 1649,

t 3 Nov. 1683, kinderloos.

2. te Gorinchem, 12 April 1693
Gatharina Praam

(Zie Gen. Siendrilc Praam).
Hij vestigt zich te Gorinchem: wordt 1691 Vroedschap enz.,

Hij heeft tien kinderen, waarvan acht den volwassen
leeftijd bereiken:

I

Anna Maria v. S.

geb. 2 Dec. 1696.

t
huwt 24 April 1725.

PlETER VAN ErP,
geb. 4 Febr. 1667

t 5 Mei 1750.

Kinderloos.

Jeannette Magdalena v. S.

geb. 17 Aug. 1698.

t
huwt 23 April 1726

JoHAN Deym,
{Gen. Deym.)

'i

Anna Maria
geb. 18 April 1735

t
huwt 27 Nov. 1759

Mr. Adriaan Hadoort
(Zie Gen. van Soey).

Sara v. S.

geb. 14 Nov. 1699

t 18 Sept. 1731.
Kinderloos.

puwt 3 April 1730 te Krimpen aan
de Lek,

Johan van Barneveld
geb. 1 Oct. 1704

t 22 Jan. 1734 *).

Secretaris en Penningmeester van
den Overwaard.

I

Thomas Dolegius v. S.

geb. 29 Mei 1701

t 9 April 1751.

Schepen van Gorinchem,
Ongehuwd.

Gornelia v. S.

geb. 5 Jan. 1703

t 7 Sept. 1784.

huwt 10 Mei 1734
Diderie van Bleyswijk.
(Zie Gmeal. Bl^swijk).

1) Johan van Barneveld was zes maanden voor zijn dood hertrouwd met Elizabeth Steenis, die drie maanden later

schonk aan een dochter, Johanna Geertruyda van B,
,
later gehuwd met Mr, A. Gillis Graafland,

het leven

Johanna v. S.

geb. 11 Jan. 1704.

t
huwt 10 Mei 1734,

Johan Hendbik Verboom.
(Zie Gen. Verboom.)

m
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Ook over Hendrik van Schuylenburch sprak ik

reeds. Hij was de secretaris der stad, wien in 1726,

met ontduiking der wettelijke bepalingen
,
de toegang

tot de Vroedschap was geopend. De genealogie van

van Schuylenhurch openbaart nog eenige feiten
,

die

een artikel der Correspondentie doen begrijpen. Hen-r

drik was in 1729 gehuwd met Petronella Deym,

weduwe van Norden. Zijn vrouw had een zoontje uit

haar eerste huwelijk ^). Voor dezen stiefzoon bedong

Hendrik van Schuylenburch het secretariaat der stad.

Gedurende de minderjarigheid van den knaap, die nu

zeven jaar was, zou hij de betrekking waarnemen.

Ook voor broeder Thomas Dolegius zorgde hij in

bescheiden mate.

Martinus van Barneveld en Jacob Tierens zijn twee

nieuwelingen voor ons.

Martinus van Barneveld was de zoon van Hendrik

van Barneveld, een Hagenaar, vrijheer van Noorde-

loos enz., en van Geertruyda Pompe, diens eerste

vrouw. Men zegt, dat de vader in Gorinchem den

wijnhandel heeft gedreven. De minachtende wijze,

waarop in de volgende bladen over Martinus’ afkomst

en familie wordt gesproken, doet vermoeden, dat

vader Hendrik, ondanks zijn breede titels, vrijheer

van Noordeloos en Over-Slingerland , Groote Waard,

heer van Engelen en Vlijmen, tot de opgekomen

familien behoorde, die, door den handel rijk ge-

worden, nog niet in de reeds erkende regentenge-

slachten waren opgenomen. Martinus had in zijn jeugd

veel gereisd, Duitschland, Frankrijk, Zwitserland en

Italië bezocht. Of het voor zaken was of voor zijn

genoegen, weten wij niet.

Toen Geertruyda Pompe in 1720 was gestorven,

1) Zie boven bl. 7 gen. Deym. — Verg. Register.
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hertrouwde zijn vader (1725) met Geertruyda van

Erp. Het was eene bloedverwante, doch geen zuster

van Pieter van Erp ^). Zonder twijfel had Barneveld

aan de aanbeveling van van Erp de plaats in de

Vroedschap te danken, die hij reeds in ’t volgende

jaar (1726) innam. Zoo het aan de van Hoey’s ware ge-

weest
,
zou hij wel lid van den Negenden zijn geworden.

Ware hij aan de Schuylenburch’en daarvoor dank

verschuldigd, dan zou hij in 1734 zich wel niet

tegen den voorrang van Hendrik van Schuylenburch

hebben verzet. Hij is blijkbaar een protégé van Pieter

van Erp geweest.

Toen hij de Correspondentie van Feb. 1734 teekende
,

was hij een man van 43 jaar, die het zelfs nog niet

tot de Schepenbank had gebracht. Doch dit had hij

gemeen met Tierens, Leeuwen, de jongere vroed-

schappen
,
gelijk ook den wensch

,
dat er een eind aan

de uitsluiting kwame.

In de volgende bladzijden wordt met onverholen

minachting over Martinus van Barneveld gesproken

,

zoowel over zijn karakter als over zijn bekwaamheden.

Hij wordt voorgesteld, als niet of ter nauwernood in

staat, om een stuk te stellen. Die geheele teeke-

ning acht ik weinig vertrouwbaar: persoonlijke wrok

heeft de hand gestuurd, die ze ontwierp. Er is boven-

dien ééne bijzonderheid bekend, die recht geeft om
ze ernstig te wantrouwen.

Toen Martinus van Barneveld in dn regeering van

Gorinchem was, hield hij zich veel met waterschaps-

zaken bezig. Hij ontwierp plannen, en diende ze bij

de Staten van Holland in, om de veelvuldige over-

1) SCHEFFER Genealogie van het geslacht Barnevelty 9, 11. De

namen van haar ouders verschillen van die van Pieter van Erp.

Ik houd Geertruyda van Erp voor een broedersdochter van Pieter,
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stroomingen in Gelderland en Holland door den aanleg

van allerlei werken te voorkomen. Van waterschaps-

commissien, door de regeering ingesteld, was hij

gewoonlijk lid. Dit wekt het vermoeden, dat hij een

ontwikkeld man was, die volstrekt niet, zoo als de

schrijver der Memorien het wil doen voorkomen, be-

neden het gewone gros der regenten stond ^).

Martinne van Barneveld, die in de volgende blad-

zijden meest voorkomt als heer van Krimpen, wae in

1718 gehuwd met Elizaheth Steenis
,
dochter van wijlen

burgemeester Steenis, overleden in 1710. Reeds in

1721 had hij deze vrouw verloren. Drie jaar later

was hij hertrouwd met Geertruyda Bruyningh. Hij

bereikte een hoogen leeftijd. Drie en tachtig jaar oud,

overleed hij in 1775, en werd te Noordeloos in de prach-

tige tombe, door hem te Rome besteld, begraven.

Jacob Tierens was
,
als Schuylenburch

,
Brand

,
van

Hurck, van Assendelft, van geboorte Hagenaar en

slechts door huwelijk Gorkummer. Hij was de zoon

van Mr. Zeger Tierens, een in die dagen door uitge-

breide praktijk en meer dan zestigjarigen dienst zeer

bekend Haagsch advocaat ^). Door zijn moeder neef

van Johan Brand of liever van diens vrouw, behoorde

1) In 1773 gaf J. Ploos van Amstel in ’t licht: MivierkundAge

waarnemingen ter voorkoming van overstroomingen opgegeven door

Martinm van Barneveld^ waarin breedvoerig zijne voorslagen aan

de Staten van Holland worden verhaald. Barneveld was toen 82

jaar, maar had toch het boek, dat „zijn eigen werk bevatte, met

de pen in de hand nagezien en verbeterd.” Het lokte strijdschriften

uit, waarvan mij alleen bekend is: Cornelis Redelijkheid,

Bivierkwndige aanmerkingen op de rivierkundige waa>rnemingen van

Mart, van Barneveld. ’sGrav. 1773.

2) Zie over hem o. a. de JEuropeesche Mercwrias 1737. I. 50.

3) Zie boven bl. 6 en 16 Gen. Deym en van Borneren.
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hij door zijn huwelijk met Johanna Deym tot diens

tegenpartij.

Wat, met het oog op de volgende bladzijden, van
zijn gezin hier vermelding verdient, bevat deze korte

opgave

:

Mr. Jacob Tierens,
geb. 22 Feb. 1691

i 5 April 1760.
huwt 31 Maart 1713.
Johanna Deym

vijf kinderen: waaronder

I

Zeger Tierens Clara Gecilia Tierens
geb. 18 April 1714 geb. i724
t 3 April 1785. f 1753.

Schepen. huwt 12 Nov. 1743.
huwt Mr. Ad. Brouwer van der

Gecilia van Schuijlenburch Werff.
(Zie Gen. Schuijlenburclh.') geb. 15 Aug. 1723

t 17 Jan. 1811.

(Zie jRegisfer),

Gekard Leeuwen van Wusthuizen kennen wij

reeds. Gelijk wij boven zagen ^), had hij zijne vrouw
Rachel van der Does voor 1734 verloren. Weinige
weken na de teekening der Correspondentie^ trad hij

voor de tweede maal in ’t huwelijk. Ook ditmaal met
een weduwe. Dit huwelijk zou ons weinig belang

inboezemen
,

indien de familiebetrekkingen
,

die hij

daardoor verkreeg, niet licht verspreidden. De gene-

alogie van Matthijs Snoek wijst ze aan. Hier stippen

wij slechts aan, dat Gerard Leeuwen van Wusthuizen
door zijn tweede huwelijk eerlang zijn stiefzoon Dirk

Ouwens zijn zwager zag worden. De beteekenis der

andere zwagerschappen zal in het vervolg blijken.

JoHAN Hendrik Verboom^), een jonge man van 26

jaar, was in 1728 als controleur van den tol aan zijn

1) Zie bl. 6 Gen. Deym.

2) Bl. 34.

o) Zie boven bladz, 22 en 52. — Geneal. Verboom en Schuylenhurch.



Matthijs Snoek
geb. 13 Dec, 1671 f 5 April 1734

huwt 4 April 1693.
Anna van der Meulen,

geb. 23 Feb. 1669 f 5 Feb. 1751
dertien kinderen: o. a.

Jan Snoei. Johanna Maria S.

geb. 14 Mei 1695

t
huwt:

Maria van Cruijskerken,
Wed. Bakker.

Schepen van Gorinchem.

geb. 21 Dec. 1697

f 22 Maart 1732
huvvt 17 Aug. 1723

Dr. Cornelis van Borgharen
Schepen v. Gorinchem. — Vroedschap

in 1749.

geb. 13 Jan. 1700
-J-

31 Aug. 1763.

vijf kinderen: o. a.

r
Johanna Maria van B.

_____
^ ^

Anna van B. Matthijs van Borgharen.
geb. 8 Sept. 1726 f 2 Mei 1787.

huwt 8 April 1749
Mr. Nigolaas de Gijzelaar,

Vroedschap in 1748.

(Zie Gen. de GHjzelaar).

geb. 23 Juni 1729 f 27 Mei 1756.

huwt Juni 1754
Mr. Adriaan Maerten Daby

Vroedschap in 1748.

(Zie Gen. Verboom).

geb. 18 Mei 1731 f ^8 Mei 1780.

Vroedschap in 1758
huwt

Anna Ouwens
(Zie Gen. Brand)

vijf kinderen: waaronder

Jan Hubert Gerard van Borgharen
geb. 23 Juni 1759

t 22 Mei 1819.

Vroedschap in 1780.

(Zie Gen. BleyswijTc).
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—————

\

Margrieta S. Anna Elisabeth S. HObertus Snoek.
geb. 1 Nov. 1698 f 21 Mei 1769 geb. 24 April 1712 f 25 Dec. 1765. geb. 10 Dec. 1703.

huwt huwt J. ü. D. Schepen, — Vroedschap
1. Sept. 1728. 1. 23 Nov. 1734 in 1749.

Mr. Jan Huybert van Borchareii. Mr. DvrTc Ouwens huwt 17 Maart 1739
geb. f 15 Mei 1731. geb. 25 Oct. 1712 27 Dec. 1738. Anna van Cruijskerken

2. 14 Maart 1734. Schepen te Gorinchem. vier kinderen: waaronder een zoon
Gerard Leeuwen van Wusthüizen. 2. Dec. 1740.

|

TjerTc Hanedoes
geb. -f 18 Dec. 1769
Dijkgraaf van het land van Altena.

Schepen te Gorinchem.
Kinderloos.

Matthijs Snoek
geb. te Utrecht (?) 1744 f

huwt Maria Adriana Verboom
(Zie Gen. Verboom).
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vader opgevolgd en in Dec. 1733 vroedschap geworden.

Zijn huwelijk met Johanna van Schuylenburch
,
10

Mei 1734, geeft voldoende verklaring.

Mr. Didekik van Bleyswijk huwde op dienzelfden

dag Cornelia van Schuylenburch. Bij de vaststelling

van de Correspondentie werd voor hem gezorgd: oom
van Hemert en de Schuylenburch’en waarborgden hem
zijn verkiezing in Dec. aanstaande, en tevens een

lucratieve betrekking, het ontvangerschap van de stad

of het bezienderschap van den tol. Diderik van Bleys-

wijk kan met recht van den aanvang als lid der

Correspondentie beschouwd worden
,
omdat zijn verkie-

zing tot de voorwaarden der verbintenis behoorde.

Over zijn afkomst en persoon handelen wij straks.

De schrijver der Memorien verdient een afzonderlijke

bespreking.

Wanneer wij thans de onderlinge verhouding van

de leden der Correspondentie nagaan, dan blijkt het,

dat zij, evenmin als indertijd die van den Negenden^

vreemdelingen voor elkander waren. In 1727 waren

het een paar schoonvaders met hun schoonzoons, die

den band vormden: hier is het zwagerschap.

Hendrik van Schuylenburch, Pieter van Erp, Johan

Deym, Diderik van Bleyswijk, Johan Hendrik Ver-

boom zijn elkanders zwagers. De eerste en derde zijn

het ook van Jacob Tierens. Martinus van Barneveld

is na verwant aan van Erp. De relatiën der overigen

tot elkander en hunne medeleden weet ik niet.

Voor de vervulling der betrekkingen is de graad

der verwantschap onverschillig
,
want niet deze

,
maar

de ancienneteit beslist. Op de erkenning van de rechten

van den vroedschapsleeftijd is de regeling in de Corres-

pondentie gebouwd, maar niet zoo partijdig voor de
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ouderen, als in den Negenden het geval schijnt geweest

te zijn. Reeds in 1738 is Leeuwen burgemeester en

de jongste van allen, Diderik van Bleyswijk, reeds in

1740. Het moet gezegd worden, de Schuylenburch’en

deelen eerlijk onder elkander. Maar zij zijn ook allen

menschen van genoegzaam gelijken leeftijd, Pieter

van Erp uitgezonderd, die de rol van patriarch onder

hen waarneemt. Hij kon trouwens de vader van velen

hunner zijn.

Op den 20 Febr. 1734 vangt deze nieuwe regeering

aan, die tot 1748 zal duren. De dynastie van Hoey

is afgezet: de dynastie van Schuylenburch heeft de

teugels in handen.

Na den dood van Hieronymus van Vechoven (10

Dec. 1734) en van Gaspar van Hoey (25 Feb. 1735),

blijven er in de Vroedschap slechts vijf leden van

den Negenden over: Johan Brand, Mr. Abraham van

Hoey Ger’s zoon, Mr. Jacob van Assendelft, Cor-

nelis van der Does en Nic. Ouwens. Machteloos

moeten zij de heerschappij van hun tegenstanders en

van hun vroegere bondgenooten aanzien: zij kunnen

niets.

Men hen treurt op de puinen der verleden groot-

heid de vroolijke pensionaris Mr. Pieter de Bye. Hij

is een te hartelijk gast van den Negenden geweest, om
op vergeving te kunnen hopen. Uitdrukkelijk is in

art. 9 der Correspondentie bepaald: „geen pensionaris

zal tot vroedschap mogen verkozen worden
,
noch van

de beneficiën der regeering jouisseeren.” Deze bepa-

ling is iets nieuws en bewijst, hoe slecht Pieter de

Bye bij de nieuwe Regeering staat aangeschreven. Jo-

han van der Staal, Carel de la Bassecour, zijn pen-

sionarissen en vroedschappen geweest
,
gelijk ook later

(1748) Nikolaas de Gijselaar het zijn zal. Het is hard
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voor dezen Hagenaar, medegesleept te worden in den

val van een huis, waarvan hij slechts de dienaar,

maar geen lid is geweest.

Dit kan Jacob van Assendelft niet zeggen: de

schoonzoon van Gaspar van Hoey is de overwinnaar

van Johan Deym. Zoo iemand — deze kan op geen

genade ooit hopen. Het Gorkumsche paradijs is voor

hem onherroepelijk gesloten.

Gelukkig opent zich een ander voor hem. Mr. Jacob

van Assendelft, wegens Gorinchem Gecommitteerde

Raad van Zuid-Holland
,
wordt den 9®^ Mei 1736 tot

schepen te ’s Gravenhage door H. E. G .M. aangesteld.

Een jaar later volgt zijn mede-Hagenaar hem op

denzelfden weg. Staten van Holland stellen den 12

Juni 1737 ook Mr. Pieter de Bye tot schepen te

’s Gravenhage aan ^).

Wat zullen zij in 1747, toen zij beide door Z. Hoog-

heid tot burgemeesters van ’s Gravenhage werden

benoemd, hun wijsheid en beleid, om het onvrije

jachtterrein van Gorinchem te ontvluchten, hebben

geroemd

!

Dit tweetal had zich gered. Maar op het zinkende

schip bleef een viertal over: Johan Brand, Abraham
van Hoey Ger.’szoon, Cornelis van der Does en N.

Ouwens. De drie eersten komen tot 1748 in geen

enkele betrekking voor, die tot beschikking der

vroedschappen staat. Voor Nicolaas Ouwens^ den

stiefzoon van van Leeuwen, wordt een kleine uit-

1) De Riemer, Beschrijving van '‘s Gravenhage II. 175.

2) Alleen komt Abraham van Hoey voortdurend als vader van

het gasthuis, en evenzoo Cornelis van der Does en Nic. Ouwens

als regenten van het Mannenhuis voor. v. Someren, bl. 49 en 53.

Die eereampten werden misschien te onbeduidend geacht of waren

bloot-eereampten.
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zondering gemaakt : hij mag van tijd tot tijd op de

Schepenbank plaats nemen.

Van het veroordeelde drietal steekt alleen Cornelis

van der Does fier het hoofd omhoog. Saevis tran-

quillus in’ undis. Maar het is noch zijn krachtige

deugd noch de zwakheid zijner tegenstanders
,
die hem

ongebogen den storm doet trotseeren.

Cornelis van der Does is in Januari 1726 zijn vader

als schout van Gorinchem opgevolgd, aangesteld door

de Rekenkamer der Domeinen, die het ambt begeeft.

Als in Maart 1728 die Rekenkamer werd opgegeven,

kwam het Schoutambt ter beschikking van de Staten

van Holland. Den 11 Aug. 1729 werd Cornelis

van der Does door H. E. G. M. als schout van

Gorinchem gecontinueerd „tot wederseggens toe,” d. i.

levenslang.

De regentenoligarchie in de XVIII® eeuw streeft

overal om de aanstelling voor ’t leven en de erfelijk-

heid der betrekkingen te verkrijgen. De Schuylen-

burch’en moeten van der Does als schout van Gorin-

chem verdragen.. De oligarchie tast geen privilegiën

aan, die ook haar ten goede zullen komen.

Voor ’t overige beschikken zij over alle stadsambten

naar hun welbehagen. De Correspondentie van 1734

stelt de regels vast: de volgende Memorien doen de

uitvoering kennen.

Het Eerste Hoofdstuk -) bevat den tekst der Correspon-

dentie. Daarbij waren en zijn eenige noten gevoegd, die

later gemaakte veranderingen in den tekst aanwijzen

:

en de verslagen van vier vergaderingen. Van wiens

hand deze verslagen zijn, weet ik niet. Doch het is

geheel onverschillig. De inhoud stemt overeen met

1) Resolutien van Holland.

2) De titel van Hoofdstuklcen is van mijne hand.
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hetgeen in Hoofdstuk II, korte en sommiere aanteekening

enz. wordt vermeld. De schrijver van het laatste wijst

herhaaldelijk zich zelven aan. Het is Diderik van

Bleyswijk, die ook de volgende Memorien heeft ge-

schreven .

Hier ziet men de Correspondentie aan ^twerk. Al de

benoemingen, die zij vast stellen, zijn alzoo geschied.

Men zal het bevinden, wanneer men de regeerings-

lijsten in de Beschrijving van Gorinchem^ die op den

naam van van Zomeren gaat, er mede vergelijkt.

In het tweede artikel der Correspondentie was be-

paald, dat niemand tot vroedschap zou worden geko-

zen
,
die haar niet onderteekende. Tegen het insluipen

van valsche broeders, die verraad konden plegen,

was alzoo gewaakt.

Zorgvuldig werd er de hand aan gehouden
,
en

familieleden gekozen, die één belang met de ver-

bondenen hadden.

Van 1735 tot 1747 zijn vier nieuwe vroedschappen

gekozen. Het waren

:

1. Mr. Hendrik van de Graaf de Vapour, in Deo.

1735.

2. Mr. Willem Hendrik van Barneveld
,
in Dec. 1735.

3. Willem van Gennep, in Dec. 1736.

4. Mr. Adriaan Brouwer van de Werff, in Dec. 1743.

Laat ons ook dit viertal nader leeren kennen.

1) Zij is blijkens de ojpdraM het werk van den uitgever Teunis

Homeer, die daarbij gebruik maakte van handschriften en be-

scheiden van Mr. Cornelis van Someren, gestorven in 1707. Op-

merking verdient, dat op 1784 wel het Berigt tegen van der

Staal, maar niet de stukken der burgemees teren tegen Simon

Deym worden medegedeeld. Omtrent de regeeringsverandering in

1748 bepaalt de verzamelaar zich tot het opgeven van de nieuwe

vroedschappen, maar van de andere veranderingen wordt geen

melding gemaakt.
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1. Mr. Hendrik van der Graaf de Vapour was

neef van de Schuijlenburch’en.

Catharina Praam
geb. 10 Maart 1663.

t 22 Aug. 1712.

huwt 12 April 1693
Dionysius van Sghuij-

LENBÜRCH
(Zie Gen. ScJmijlenburch).

Hendrik Praam
en

Jenette Dolegius
burgemeester van Gorin-

chem.
geb. 10 Dec. 1629

t 10 Dec. 1695.

1

Johanna Praam
geb. 28 Nov. 1668.

t
huwt

Hendrik van der Graaf de Vapour

8 Nov. 1723
predikant 1696 te Herwijnen en Hel-

louw, in 1705 te Benthuijzen *)

2 kinderen; tweede zoon:

Mr. Hendbik van deb Gbaaf de
Vapoub, heer van Wulven,

geb. te Benthuizen 26 Juli 1709

t 8 Dec. 1778.

huwt 23 Juli 1743,
Adriana de la Barre

geb. 1 Jan. 1723

t
I

Adriana Hendrika
geb.

huwt Juni 1775,
Thomas;Dolegius Adbiaan

Vebboom
(zie Gen. Verboom).

Johanna Helena
geb. 7 Aug. 1754

t
huwt 22 Juni 1774
Mb. Bodewijk van

Toulon.
(Zie Gen. Verboom).

2. Mr. Willem Hendrik van Barneveld, die ook

in 1735 werd gekozen, had minstens twee titels, die

zijn bevoegdheid boven anderen staafden. Hij was

1) Jenette Dolegius was de dochter van Thomas Dolegius en

Mechelina van der Does. Zij was geboren in 1631 en f 13 Jan.

1709.

2) Verg. Serdldieke Bihliotheelc N. S. II. 334,

3) Vervolg op van Loon, Ned. Sist. VI. 23.
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cousin van Martinus van Barneveld. Hij was acht dagen

vroeger gehuwd met Angela Petronella van Hurck,

nichtje van Mr. Frangois van Hurck

3. Willem van Gennep (geb. 19 Aug. 1701) was

de tweede zoon van Cornelis van Gennep, (1661

—

1723) ,
schepen en thesaurier

,
en van Elisabeth van de

Burggraaf, Hij zelf was in 1731 gehuwd met Antonia

Maria van Campen (1706—1767), dochter van den

opziender van de grafelijkheidstollen te Gorinchem.

’t Zijn allen Gorkumsche relatien
,

die hem zoowel

als zijn vrouw omgeven, maar de nauwe betrekking

tot een der leden van de Correspondentie, die hem
deed verkiezen, kan ik niet vinden. En toch moet

die bestaan hebben, want toen hij in Dec. 1736 tot

vroedschap gekozen werd, zal het wel geen geheim

geweest zijn, dat zijn broeder Cornelis, de predikant

van Arkel
,
eerlang (Mei 1737) met de dochter van

Johan Brand, den tegenstander, ging huwen. Er

moet dus, ’tzij van de zijde van de Burggraaf, en ’t

zij van die van van Campen een krachtigen invloed

te zijnen gunste hebben gewerkt. Doch ik kan dien

niet aanwijzen ^).

4. Mr, Adbiaan Brouwer van der Werff, die in

Dec. 1743 zijn plaats in de Vroedschap innam, was

12 Nov. te voren de schoonzoon van Jacob Tierens

geworden ^). Dit zegt alles.

Andere vroedschappen werden er tot 1748 niet ge-

1) Zie bladz. 19 Gen. van £Curck. Uec. 1734 aldaar moet zijn

Dec. 1735.

2) Zie bladz. 18. Gen. Brand. — Verg. de Navorscher 1883. 39,

en 1878, 491 — Algemeen Nederl. Familienhlad I. 139, Genealogie

van Gennep.

3) Zie boven bladz. 56, gen. Tierens. — Verg. Begister.
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kozen. Van deze kon men zeker zijn. De heeren

van de Correspondentie zijn merkwaardig gezond. Van
20 Feb. 1734—1 Jan 1748 valt er slechts één uit hun
kring weg. Het is Mr. Frangois van Hurck. Trouwens

,

de vier overwonnen vroedschappen doen voor hen

niet onder: ook zij sterven niet.

Vakaturen in vroedschapscollege komen er dus

slechts een enkele maal voor. Maar jaarlijks vraagt

de samenstelling der Schepenbank de aandacht. Het

is voor de ongestoorde rust en den ongeschokten invloed

der heerschende partij niet onverschillig
,
dat de recht-

spraak in handen van vertrouwbaren zijn. Minstens

twee
,

zeer dikwerf drie van de verbonden vroed-

schappen behooren jaarlijks tot de zeven leden, die de

Schepenbank vormen. Voor ’t overige zijn het bloed-

verwanten
,
nevens wien jonge vreemden, die zich hier

hebben gevestigd
,
en een paar vertegenwoordigers van

den fatsoenlijken burgerstand zitting nemen.

Van 1735 tot 1747 zijn, behalve de vroedschappen

zelve, schepenen:

1. Dr. Johan Schut. —
Schepen in 1735 en 1738, gelijk reeds sedert

1709 van tijd tot tijd. Geboren 10 April 1661,

is hij verwant zoowel aan de van Hoey’s, als

door de Praam’s aan Schuylenburch. Hij wordt

in de kerk begraven 26 Juni 1739. Hij ver-

tegenwoordigt de medische faculteit op de Sche-

penbank en is een oud man van 73 jaar. Daarbij

:

stadsdokter en stadsapotheker.

2. Mr. Hendrik Beusekum van der Linden. —
Een vreemde

,
gehuwd met Elisabeth Hester

,

dochter van Johannes van Wingerden, predi-

kant te Gorinchem. Van der Linden was, naar

ik meen
,
uit Leiden afkomstig. In 1749 keerde

hij daarheen terug
,
en kwam er in de Regeering.
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3. Simon Brand —
zoon van Johan Brand ^).

4, Huybert Snoek — zwager van van Leeuwen van

Wusthuizen 2).

6.

Cornelis Spijk, —
6. Joh, van den Elburch — oom van Martinus en

van Willem Hendrik van Barneveld ^).

7. Mr, Diderik Ouwens — stiefzoon en zwager van

van Leeuwen van Wusthuizen ^).

8. Johan Snoek — zwager van van Leeuwen van

Wusthuizen ^).

9. Nikolaas Ouwens — stiefzoon van van Leeuwen

,

schoonzoon van Joh. Brand ^). De eenige van

de vier uitgesloten vroedschappen
,
wien de

eere ten deel valt.

10. Zeger Tierens — zoon van Mr. Jacob Tierens®).

11. Mr, Nicolaas de Gijzelaar —
12. Dr, Willem H Hooft — geb. 1709 f 1771. Ge-

huwd in Dec. 1734 met Anna Meuls, wier

moeder, Anna van der Meulen, consine is van

Margrieta Snoek, tweede vrouw vanvan Leeuwen

van Wusthuizen (zie Gen. Snoek), Hij wordt

stadsdoctor in 1739. Zij zijn later te Dordrecht

gaan wonen en hebben daar de brouwerij
,
de

Oranjeboom^ gekocht.
f

IB, Johan van Geenland — gedoopt 12 Oct. 1687,

zoon van Josias van Geenlant en Helena van

Tiel. Begraven, 17 Nov. 1758.

14. Gijsbertus Snoek, —

1) bladz. 18. — Gen. Brand.

2) bladz. 56. — Gen. Snoek.

3) ScHEFFER, Gen. Barneoelt, bl. 6.

4) bl. 34 en 56. — Gen. Ouwens en Snóek.

5) bl. 56. — Gen. Snoek.

6) bl. 56. — Gen. Tierens,

Werken N®. 45. 5
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15. Simon van Steelant — Vreemdeling , geen Gor-

kummer, geb. 28 Dec. 1703 f 11 Oct. 1780,

zoon van Johannes van Steelant
,
in 1716 -gou-

verneur van de Kust van Coromandel en Raad

van Indie, en Anthonia Nilo; huwt

1. 27 Juli 1729, (te Dordrecht?)
Gornelia Taay

geb. 9 Aug. 1699
-l-

29 Maart 1759.
Kinderen, waaronder:

I

Antonia Petronella.

geb. *['

gehuwd 13 Oct. 1757 met
Lambertus van Meerten

brouwer in de drie Snoeken
,

Vroedschap in 1778, (zie Megister),

2. Margaretha H Hooft, geb. IJselman.
begraven te Gorinchem 1 Mei 1776.

16. Tjerk Hanedoes^ — zwager van van Leeuwen

van Wusthuizen (zie bladz. 56, Gen. Snoek),

17. Mr. Joh, Schilthouwer van Hoey — zoon van

Abraham van Hoey ^).

18. Mr. MartinuB Pompe, — Cousin van Martinus

van Barneveld ^),

19. Mr. Hieronymus van Hurck. — Zoon van wijlen

burgemeester van Hurck ^).

20. Mr, Adriaen Maerten Daey — zusterszoon van

Joh. H. Verboom ^).

1) Zie bladz. 2. Geneal. van Soey,

2) Martinus Pompe, gedoopt 20 Mei 1703, was de zoon van Marti-

nus P., Schepen in 1703 enz., en van Susanna Rogier. Zijn vaders

zuster Geertruyd was de vrouw van Hendrik van Barnevelt, en

de moeder van Martinus van Barnevelt. De neven hadden aan

den gemeenschappelijken grootvader, den gelijkluidenden voornaam

te danken. Pompe speelt in de volgende bladen een rol. Verg.

Gen. vcm Barnevelt^ bl. 9.

3) Zie bladz. 19. Gen. van JEEv/rck.

4) Zie bladz. 22. Gen. Verboom,
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Gelijk de Vroedschap en de Schepenbank was ook

het Pensionarisschap een punt van „aanhoudende zorg,”

als de betrekking vakant werd. Dit is tweemaal in

deze jaren het geval.

Als Mr. Pieter de Bye den 12®^ Juni 1737 tot Schepen

in den Haag wordt aangesteld, is de vroedschap van

Gorinchem dadelijk gereed met den opvolger. Reeds

veertien dagen later wordt hij benoemd (27 Juni 1737).

Trouwens — hij is aangewezen. Het is Mr. Willem

Hendrik Dierkens, neef van de Schuylenburch’en ^).

De jonge man, die even zes en twintig jaar was, bleef

tot 1746
,
toen hij tot Raadsheer in den Hoogen Raad

werd aangesteld, als pensionaris in Gorinchem werk-

zaam.

Als Dierkens’ opvolger in het Pensionarisschap werd

12 Dec. 1746 Mr. Nikolaas de Gijzelaar benoemd,

dezelfde, die boven reeds onder de schepenen voorkomt.

Hij was de zoon van een raad en schepen te ’s Her-

togenbosch, ook Nikolaas geheeten, die met Agatha

van Schagen was gehuwd. Te Woudrichem geboren,

den 22 Maart 1712, vestigde hij zich na zijn promotie

te Gorinchem, vermoedelijk aangetrokken door familie-

betrekkingen zijner moeder. Reeds in 1737 was hij

schepen en sinds meer malen. In 1746 werd hij

pensionaris; in 1748 vroedschap. Door zijn huwelijk,

een jaar later, met de dochter van docter van Borcha-

ren
,
maakte hij deel uit van de familie Snoek

^
die

na 1748
,
in verschillende vertakkingen en onder allerlei

namen, grooten, zoo niet overwegenden invloed in

Gorinchem uitoefende.

1) Zie boven bladz. 36 noot.

2) Bladz. 56, &en. Snoek.

5*
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Mr. Nicolaas de Gijzelaar

geb. 10 Juni 1680 22 Aug. 1728
Raad en Schepen te ’s Hertogenbosch

huwt
Agatha van Schagen.

twee kinderen: waarvan de oudste

Mr. Nicolaas de Gijzelaar.
Pensionaris, Vroedschap, Burgemeester

Gerinchem
geb. Woudrichem 22 Maart 1712

f Gorkum 22 Mei 1780.
Vroedschap Nov. 1748
huwt 8 April 1749

Johanna Maria van Borcharen
dertien kinderen: waaronder.

r
Cornelis de Gijzelaar,

pens. V. Gorinchem 1776
pension, van Dordrecht

sinds 1779.

geb. Gorcum 19 Feb. 1751

t Leiden 30 Mei 1815.
huwt ’sHage 1 Feb. 1784.

Catharina Geertruyda
Heerega.

f geb. Leiden 7 Feb. 1751
Brussel 2 April 1799.

Mr. Nicolaas de Gijzelaar,

Secretaris van Gorinchem
geb. Gorkum 6 Mei 1753

f ’s Hage 29 Jan. 1818.

huwt Gorkum 25 Aug.
1781

Martha F. Collot d’Escury.

geb. Gorkum 1754.

'i

Engelbert de Gijzelaar
Vroedschap in 1780

geb. Gorcum 5 April 1761

t ’s Hage 12 Juli 1836.
huwt Dec. 1787

Gun. Con. Hubert.

IV.

De man, aan wien wij de kennis der Correspondentie

van 1734 en de hier volgende Memorien danken, is

Mr. Diderik van Bleyswijk, de jongste van het vijftal

zwagers
,
dat de kern dezer verbintenis vormt.

Het geslacht Bleyswijk
,
dat volgens familieaanteeke-

ningen er aanspraak op maakt
,
om van de oude

heeren van Bleyswijk
,
bij Botterdam

,
af te stammen

,

speelt in de XVIII® eeuw een groote rol in Delft,

Enkhuizen en Gorinchem. Zij zijn het eerst te Delft,

naar ik meen, in de regeering gekomen en hebben

zich vandaar naar elders uitgebreid.

Vanwaar onze Diderik komt, wijst de nevensgaande

geslachtlijst aan. Hij is Delftenaar. Als Schuylen-

burch, Daey, van Assendelft enz. is hij een jonger



Mr. Abraham van Bleyswijk

geb. 18 Mei 1663

t 8 Sept. 1739.

40 raad en burgemeester te Delft, doet

afstand 12 Mei 1733.

huwt
1. 22 Dec. 1688.

Antoinette Blonk
geb. 4 Maart 1665 19 Jan. 1697

kinderloos.

2. 19 Aug. 1698.

Geertruy Lamswaard.
geb. 15 Oct. 1673 f 1 Mei 1706.

3. 14 Mei 1708
Anna Antonia van Hemert

geb. 6 Jan. 1680

t 5 Mei 1762,
(Zie Genealogie van Semert).

Kinderen

:

r—TT
uit het tweede huwelijk.

Guiljelmus v. B.

geb. 21 Oct. 1701.

t 21 Nov. 1762.

40 Raad in Delft 1733.

Schepen, Burgemeester enjz.

huwt 2 Oct. 1725
Hillegonda Magtilda van Tlil

geb. 5 Nov. 1696

t 31 Me 1764.

r
Diderik V. B.

geb. 16 Oct. 1711
19 Juni 1763.

Vrijheer van Eethen en Meeuwen enz.

(schrijver der Memorien)
huwt 10 Mei 1734

Cornelia van Schuylenburch
(Zie Gen. Schuijlenhwrch)

Geertruyd Johanna van B.,

geb. 19 Dec. 1727

i"

huwt 1 Mei 1753.

Mr. Pieter van Bleyswijk, Abrahara’szoon,
2e pensionaris van Delft

(later: Raadpensionaris van Holland;
zie Register).

r
Mr. Abraham v. Bleyswijk

geb. 6 Aug. 1735

f 1 April 1795
Vrijheer van Eethen en Meeuwen ,

burgemeester van Gorinchem en z

.

huwt 27 Nov. 1759.

Gecilia Geertruy Hagoort
geb. 27 Nov. 1738

t 13 Juli 1831.

(Zie Gen. van Hoeg)

vijf kinderen: waaronder
Johanna Petronella van Bleyswijk

geb. 21 Dec. 1761 f
huwt 4 April 1784

JOHAN HuBERT GeRARD VAN BORCHA REN
(Zie Gen. Snoek).

Dionysia Gatharina
geb. 12 Oct. 1736

t
huwt

1. 6 Nov. 1753
Mr. Franc van der Burch,

heer van Spieringshoek en de Made.
40 Raad te Delft.

2. 11 Febr. 1770
Mr. Hendrik van der Goes

(Zie Register).

uit het derde huwelijk,

1

Anna Antonia
geb. 14 Aug. 1741.

i"

huwt 23 Nov. 1762
Abraham van Schuylenburch

{Gen. Schu^lenl^ch).

'1

Gatharina van B.

geb. 29 Dec. 1713.

i"

huwt 19 Oct. 1734
Adriaan van Schuylenburch

(Zie Gen. Schwylenburch.)

68
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zoon, wien ’t eerstgeboorterecht van anderen de hoop

op de regeering in de eigen vaderstad ontzegt. Voor

Diderik is het niet moeilijk, elders een plaats te

vinden. De eenige broeder zijner moeder
,
Johan Mau-

rits van Hemert, is in de regeering van Gorinchem,

stemhebbende stad van Holland, schoon veel geringer

dan Delft. Als Diderik de Leidsche Academie heeft

bezocht, versterkt zijn engagement met Cornelia van

Schuylenburch
,
dochter van burgemeester Dionysius,

zijn kansen. De Correspondentie van 1734 geeft hem
zekerheid. In December van dat jaar wordt hij

vroedschap. Sinds deelt hij in al de voordeelen der

regeering. Burgemeester, Gecommitteerde Baad, Admi-

raliteitsheer enz. is hij eens of meer malen. Bovendien

stadsontvanger
,
serviesmeester

,
weesmeester

,
penning-

meester en Secretaris van ’tland van Arkel
,
eindelijk,

ontvanger van den tol te Gorinchem.

Mij dunkt, hij had niet te klagen. Er is dan ook

in de yolgende Memorien geen spoor van ontevreden-

heid, voor het Vijfde Hoofdstuk. Eerst toen — in

1760 — achtte hij het noodig, om de miskenning en

de vijandschap, die hem de laatste jaren hadden ver-

bitterd, de pen op te nemen, opdat het nageslacht

de waarheid zou kennen.

Het Tweede Hoofdstuk bevat zijne meer of min breed-

voerige aanteekeningen omtrent de vergaderingen der

verbonden heeren en hun besluiten
,
van 1787 tot 1745.

Het lidmaatschap van Gecommitteerde Raden, dat

den schrijver van de volgende bijeenkomsten afwezig

deed zijn, verklaart zijn stilzwijgen over 1745—48.

In het Derde Hoofdstuk vindt men finantieele mede-

deelingen omtrent inkomsten en uitgaven, tijdens de

1) 4 Juni 1728, Didericus van Bleiswijk, Delphensis. — Du

Rieuj Album Stud. A. L. B.
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waarneming van verschillende betrekkingen door hem
genoten en gemaakt. Hij zelf had ze hier en daar op
den kant der andere hoofdstukken geschreven : ik heb
gemeend, dat het beter was, ze bijeen te voegen ^).

Overigens wijzen de deelen zelve den tijd van ontstaan

aan; van allen, op het laatste na, schreef hij zelf de

titels.

Het grootste gedeelte van het Vierde Hoofdstuk is

aan de gebeurtenissen in den Haag in April en Mei
1747 gewijd. Mr. Diderik was toen Gecommitteerde
Raad. Daaraan danken wij een kijkje achter de scher-

men, dat ons de verlegenheid en de verslagenheid

der regenten tegenover de volksbeweging
,
die de ver-

heffing van Willem IV eischte, duidelijk voor oogen
stelt. Hier en in de latere bladzijden komt menige
trek voor, die waarde heeft. De onderdanigheid der

regenten aan het Stadhouderschap, en in 1747 en in

volgende jaren
,
doet zien

,
wat een staatsman met deze

buigende „Souvereinen” had kunnen doen.

De hoofdinhoud der Memorien geeft lokale historie

,

doch van algemeen belang. Wie het ancien régime

in de kleinere steden, en een regent uit het midden
der XVIIIe eeuw wil schetsen, vindt hier kostelijke

1) Uit de opgaven in dit Derde hoofdstuk ziet men, dat de

fmantieele voordeelen der zoogenaamde eerampten verre van onbe-

duidend waren. Een der minst lucratieve was het Drostambt.

In een request van Mr. Abr. van Iloey Gz., die drossaard en dijk-

graaf van Gorinchem en land van Arkel, en ook hoogbaljuw van
Hardinxveld was

,
leest men

,
dat die drie betrekkingen niet meer

dan ƒ 600 ’sjaars opbrachten {Besohdien van Molland, 26 Juli

1747).

Mag men daaruit opmaken, dat Brand en Ab. v. Hoey, die

steeds het Drostampt kozen
,

veel vermogender waren dan de

anderen 7
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stof. Welk een grootheid, als de nieuw gekozen burge-

meester van Gorinchem door de geheele Vroedschap

naar huis werd geconduiseerd
;
of de nieuwe Schepen-

bank
,
door den president met een roerende toespraak

,

zoo als hier een enkele van oom van Hemert voor

het nageslacht is bewaard, geinstalleerd
;
of procureurs

en boden, nadat zij ootmoediglijk veel zegen aan de

nieuwe rechters hadden toegewenscht
,
vergunning

verkregen
,
om op nieuw hun ampt waar te nemen.

Ook aan trekken, die den persoon des schrijvers ken-

merken, ontbreekt het niet. Tot de laatste bladzijden,

waar wij het achtbaar lid van de Admiraliteit van de

Maas een achtertrap zien afsluipen, opdat hij geen

fooien aan de wachtende boden behoefde te geven,

vindt de toekomstige biograaf van Mr. Diderik van

Bleyswijk hier stoffe in overvloed, om een niet al te

ongelijkend portret te ontwerpen. Zoowel zijn zwijgen

als zijn spreken is kenmerkend, ’s Lands belang gaat

onder in zijn persoonlijk belang. Wanneer men aan

de gewichtige jaren denkt
,
waarin Diderik van Bleys-

wijk lid van de hoogste Collegien van Holland is ge-

weest, dan kan men niet zonder een gevoel van onwil

deze Memorien lezen, waarin, op zeer enkele blad-

zijden na, van niets dan van eigenbelang sprake is.

Regeeren is voor het meerendeel van de regenten der

18® eeuw niets dan het bevorderen van eigen baat

en voordeel. Opmerkelijk voor het politieke inzicht

van dezen Gecommitteerden Raad is de voorstelling,

in den aanvang van het vierde hoofdstuk gegeven,

dat de aanstelling van Willem IV „uit erkentenis”

(als prijs?) van de Engelsche hulp is geschied.

Van een politieke overtuiging is voor 1747 geen

spoor te vinden. Dat hij in de Aprildagen minachtend

gewaagt van de „matadors der vergadering, die haar

aanstaande verandering voor oogen zagen”, bewijst



72

volstrekt niet, dat hij reeds toen tot de Oranjepartij

behoorde. Hoogstens kan men er uit afleiden, dat
hij zelf niet tot de ,,matadors” behoorde. Hij was vol-

strekt niet bekend als aanhanger van het Stadhouder-
schap. Toen hij werd afgevaardigd om van den
Haagschen Magistraat het Oranjevaandel te verzoeken,
waagde hij zich niet onder de onstuimige menigte,
dan beschermd door den populairen Willem van Haren.
Ook in deze dagen kwam een achtertrap — hij schijnt

een bijzondere liefhebberij voor die dingen gehad te

hebben — hem te hulp, als hij bang was voor het
volk. De van Bleyswijk’en waren allen bekend als

vurige tegenstanders der Oranjepartij. Deze Diderik

schijnt geen uitzondering gemaakt te hebben, dan op
’tpunt der vurigheid. Martelaarshloed bezat hij niet.

Hij was misschien nog wat plooibaarder, dan velen

zijner tijdgenooten.

Het eenige punt
,
dat boven verdenking vast staat

,

is de zekerheid zijner republikeinsche overtuiging.

„Er zullen republieken — zegt hij — in de wereld
gevonden worden, tot dien dag, wanneer onze ge-

zegende Heiland komen zal
,
om te oordeelen levenden

en dooden.” Dit ootmoedig geloof is voor hem geen
bezwaar, om de herstelling van het Stadhouderschap
als een „gelukkig evenement” te begroeten, waardoor
„deze republiek mag blijven bewaard en behouden in

de vrijheid en luister, waarin zij geweest is en door
Gods goedheid nog is.” Met de gebeurtenissen stijgt

zijn ingenomenheid. Willem IV is voor hem „de
vader des vaderlands”; en „het ontzaggelijk voorwerp
van Neerlands roem en lust.” Diderik van Bleyswijk

blijft een warm Oranjegezinde
,
ook na den dood van

Willem IV. Men zie hem, nederig en ootmoedig, de
Gouvernante complimenteeren en vragen, „of zij ook
iets te belasten had”.
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Voor deze trouwe liefde en onderworpen dienstwil-

ligheid zijn redenen.

Het herstel van het Stadhouderschap brengt het

octrooi van 1662, door de Staten van Holland aan

Gorinchem gegeven en in 1703 op nieuw van kracht

verklaard, ten val Het recht van de Vroedschap,

om zelve burgemeesteren en schepenen te kiezen, en

de vacature in het eigen College aan te vullen
,
houdt

op. De Stadhouder kiest uit een voordracht hem
gedaan. In de Correspondentievergadering van 21 Nov.

1744 was bepaald, dat de heeren van Erp en van

Schuylenburch burgemeesters zouden zijn van 1748—50,

en Bleyswijk voor het enkele jaar 1748. Door het

vervallen der octrooien werd het getal burgemeesters

van drie tot twee teruggebracht, gelijk er voor 1706

steeds waren geweest. Diensvolgens deed zich nu de

vraag voor
,
wie zullen de twee burgemeesters in 1748

zijn? Eén van de drie vroeger bepaalden moet wegvallen.

Van de gunst des Stadhouders hing de beslissing af.

De kwestie werd door een bijzondere omstandigheid

ingewikkelder.

Als de beweging van 1747 overal in de Republiek

de orde verstoort, blijft ook het kleine Gorinchem

niet in rust. Er ontstaat agitatie
,
aangeblazen

,
zoo

al niet opgewekt, door de heeren Brand, van Hoey,

van der Does en Ouwens. De vier uitgestooten vroed-

schappen
,
zegt onze schrijver met deugdzaam afgrijzen

,

„zoeken in troebel water te visschen.’’

Het is Mei 1747, dagen vol onrust en zorg voor de

„regenten-souvereinen”, die angstig uitzien, welk een

ernstigen loop wellicht de Stadhouderlijke beweging zal

1) Verg. die octrooien bij van Someren, a. a. fol. 550, 555,

556, 559.
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nemen. Staatsmanswijsheid is het, door enkele con-

cessien zoo veel mogelijk meester te blijven, en het

opgeruide volk van zijn geheime hoofden te berooven.

De leden van de Correspondentie achten het daarom

geraden „tot eene generale pacificatie onder alle de

leden van de regeering” over te gaan : dat wil zeggen

,

de vier uitgesloten vroedschappen in den bond op te

nemen. Diderik van Bleyswijk vereenigt zich met het

denkbeeld, doch hij stelt twee voorwaarden. Vooreerst

moet hij zekerheid ontvangen
,
dat het ontvangerschap

van de stad levenslang zijn deel hlijve. Ten tweede:

men moet, hij vakature van een vroedschapplaats

,

aan den jongen Hieronymus van Hurck denken.

Dat het belang van een ander hem na het zijne

ter harte gaat
,
is voor ons een verrassende ontdekking.

De voorwaarden worden aangenomen, ten minste

de eerste. Van de tweede kan slechts in Dec.
,
als

de nominatie wordt opgemaakt, sprake zijn. Den

8 Mei krijgt Diderik van zijn zwager Hendrik van

Schuylenburch bericht, dat de vier nieuwe leden van

de Correspondentie nevens de ouderen hem de continuatie

van het ontfangerschap telken drie jaren, als hij voor

den vorm moet aftreden, gedurende zijn leven waar-

borgen. Maar — er is een schaduwzijde aan alle

zaken: men verzoekt hem, gedurende de eerste vier

maanden van 1748 Nicolaas Ouwens in zijn plaats als

burgemeester te laten aankomen. Bleyswijk weigert

het en maakt van zijn verblijf in den Haag gebruik,

om de gunst van den Stadhouder te verwerven.

„Wie het dichtst bij ’t vuur zit, warmt zich het

best,” zeiden onze vaderen, en stortten in dit spreek-

woord
,
als in zoo vele anderen

,
een deel hunner staat-

kundige levenswijsheid uit. Als in Dec. 1747 de

nominatie voor de twee nieuwe burgemeesters moet

opgemaakt worden, recommandeert de Prins van Oranje
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Nicolaas Ouwens en — Diderik van Bleyswijk. Pieter

van Erp en Hendrik van Schuylenburch zijn zijn

zwagers
j

en ouder vroedschappen dan hij — maar

dit is voor onzen braven Diderik evenmin bezwaar,

als de vroeger gemaakte afspraak. Ieder vischt op

zijn getij — met deze vrije vertaling van het bekende

charité bien ordonnée commence par soi même, was

hij het geheel eens. De Vroedschap mocht over die

aanbeveling van Willem IV denken, zoo als zij ver-

koos, aan ’s Prinsen wensch werd voldaan. Naast

Nicolaas Ouwens werd Diderik van Bleyswijk burge-

meester in 1748.

Gelijktijdig met hun benoeming werd de keuze be-

kend van twee nieuwe vroedschappen. Johan Brand

,

en van Leeuwen van Wusthuizen waren in Pebr. 1748

gestorven. In hun plaats namen, door Z. H. aange-

wezen
,
in de Vroedschap zitting Mr. Adriaan Maarten

Daey, de zoon van Mr. Maarten Daey, het in 1733

gestorven lid van den Negenden; en Jhr. Pieter van

Leyden, de zoon van Gaspar van Hoey’s schoonzoon,

die indertijd door de Staten van Holland was gedwon-

gen om voor zijn vroedschapsplaats te bedanken ^).

Hieronymus van Hurck, de door Bleyswijk aanbe-

volene, is voorbijgegaan. Het is een kleine teleur-

stelling, doch onze Diderik draagt ze met lijdzaam-

heid.

Het is te begrijpen. Twee dagen nadat de cou-

ranten zijn aanstelling en die der nieuwe vroedschappen

hebben vermeld, maken zij een nieuw heuchelijk feit

den volke kond. Mr. Diderik van Bleyswijk, raad en

regeerend burgemeester der stad, is door Z. H. den

Prins van Oranje tot ontfanger van de grafelijkheids-

1) Sollomdsche Sistorische Couromt van Dinsdag 26 Maart 1748.

2) Sollandsche JECistorische Courant van Donderdag 28 Maart 1748,
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tollen te Gorinchem
,
alsmede van de Woudrichemsche

en Arkelsche markttollen benoemd.

Men ziet — Mr. Diderik van Bleyswijk heeft den

vrijen tijd in den Haag, dien het lidmaatschap van

Gecommitteerde Raden hem laat, goed besteed. Is

het te verwonderen, dat zijn hart klopt van liefde

voor Oranje?

Doch de beweging van 1747 draagt voor hem niét

alleen zoete vruchten, ook wrange.

Mr. Diderik van Bleyswijk is niet de eenige
,
die

de gunst van den Oranjevorst zoekt te winnen en

ten eigen bate te ontginnen. Martinus van Barneveld

is zijn mededinger.

De Drossaard van Gorinchem is oorspronkelijk het

hoofd van de regeering geweest ^). Tot 1652 heeft hij

het recht bezeten en uitgeoefend om burgemeesteren

,

schepenen
,
vroedschappen uit de hem aangeboden

nominatie te kiezen. Van 1652—72 heeft de Vroed-

schap zelve het recht van aanvulling van haar College

en van verkiezing der stedelijke magistraten gehad.

Ook het Drostambt was een stedelijk ambt, waarover

zij zelven beschikten. In 1672 kwam er verandering:

Willem III zond een nieuwen Drost, schoon de oude

niet afgetreden was. Het streven van Bodewijk Huy-

gens om sommigen der oude rechten te doen gelden

,

gaf aanleiding tot al de moeielijkheden
,
die hem ten

val hadden gebracht. Willem III offerde den persoon

aan politieke consideratien op, maar kende niettemin

aan den Drost van Gorinchem uitdrukkelijk het recht

toe, om de Vroedschap te beleggen, voorstellen er

in te doen, de besluiten op te maken, alles te ver-

1) Van Someren a. w. fol. 117. De instructie van den Dros-

saard, door de Staten van Holland in 1605 vastgesteld, aldaar

fol. 539.
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richten, wat tot het beleid der raadpleging vereischt

wérd: het wachtwoord te geven en stadssleutelen te

bewaren ^).

Deze, in 1686 toegekende rechten, hadden sinds

1703 geslapen: de drost was, als in het eerste stad-

houderloos tijdperk, regent nevens de regenten ge-

weest.

Martinus van Barneveld was, toen de Stadhouder-

lijke waardigheid in 1747 werd hersteld
,
Drossaard

van Gorinchem. Hij vond het blijkbaar jammer, dat

zoo schoone rechten onuitgeoefend bleven. De oude

toestand van 1688—1702 moest herleven. Hij wist van

Willem IV eene aanstelling te verkrijgen, waarbij hij

als Drossaard werd gecontinueerd „met die voorrechten

in de regeering der stad
,
waarvan ten tijde van

Z. K. M. Prins Willem III de Drossaards gejouisseerd

hadden.”

Gisteren nog de gelijke, werd hij thans de meer-

dere der regenten van Gorinchem. Den 14 Dec. 1747

nam hij zitting in de Vroedschap en in burgemeesters-

kamer.

Doch op dit oogenblik zijner volle grootheid was

de grond hem reeds onder de voeten ondermijnd.

Mf. Diderik van Bleyswijk, Gecommitteerde Raad,

had in den Haag ruim den tijd, om, behalve met

zijne kandidaturen voor het burgemeesterschap en het

ontfangerschap
,
zich met andere zaken bezig te houden.

Nauw had hij de verheffing van van Barneveld ver-

nomen
,
of hij zette zich aan het werk

,
om hem den

voet te lichten. Men had in den Haag de aanstelling

gegeven, zonder precies te weten, wat de rechten van

een Drossaard waren. Bleyswijk lichtte Bentinck en

Pagel voor
;
gaf hun— het zijn ’smans eigen woorden—

1) Ghfoot Placaathoék V. 722. — Verg. boven, bladz. 14 sqq.
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„een idé van Krimpens geboorte
,
opkomst en gedrag’’;

schetste hun het Drostambt als „een eminente post,

die de eerste heeren van het land en ook heeren van

de Ridderschap bekleed hadden”; en wist het zoover

te brengen
,
dat hij van Bentinck de belofte verkreeg,

dat in Mei 1749, als Barneveld moest aftreden, een

ander in zijn plaats zou worden aangesteld.

Het was een groote overwinning, waarop hij met

zelfvoldoening terugzag. Maar zij is hem duur te staan

gekomen. De heer van Krimpen vergaf noch vergat.

Den eersten April 1748 aanvaardde Bleyswijk de

beide betrekkingen
,
die de gunst van den Stadhouder

hem had opgedragen. Het jaar, dat hij intrad, zou

hem heugen.

De volksbeweging van 1747 heeft te Gorkum, als

elders, zich ook in 1748 voortgeplant, en grooter,

gevaarlijker afmetingen aangenomen. De politieke

grieven vonden overal in lokale toestanden en per-

soonlijke verhoudingen voedsel en steun; ook hier.

Over de beweging, die in 1748 in Gorinchem uitbrak,

hebben wij tot dusver slechts eenige officieele be-

scheiden, in de Nederlandsche Jaarboeken medegedeeld.

Er zijn ook daar, als elders, pamfletten verschenen.

„De vuilaardigste en beestachtigste pasquillen, die ooit

gelezen zijn
,
werden alle nagten langs straat gevonden”,

schrijft Diderik van Bleyswijk. Ik vermoed, dat de

heeren regenten van Gorinchem ze zoo vuilaardig en

beestachtig vonden
,
dat zij ze opgekocht en vernietigd

hebben. Anders weet ik het zonderlinge verschijnsel

niet te verklaren, dat nergens een enkel pamflet

over Gorinchem te vinden is. In geen enkele publieke

of private verzameling, die mij bekend is, komt er

één voor. Vele nasporingen zijn op verschillende

plaatsen door anderen, op mijn verzoek gedaan; zij
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hebben evenmin als die van mij zelf een enkel aan

’t licht gebracht ^).

Ik betreur dit zeer, want voor de juiste beoordee-

ling van personen en toestanden konden zij niet onbe-

langrijke gegevens verschaffen. In het vijfde der hier

volgende Memorien stelt de schrijver het voor, alsof

het zwagerschap der regenten de voorname grief was.

Dat de beschuldiging niet uit de lucht gegrepen was

,

weten wij. Maar het is noch de eenige noch de voor-

naamste geweest. Er zijn ernstiger beschuldigingen

ingebracht. Zoo wij die schandelijke pamfletten had-

den
,

wij zouden zeer waarschijnlijk omtrent alle

grieven meer vernemen.

Ruim drie maanden had Diderik van Bleyswijk van

zijn burgemeesterlijke waardigheid genot gehad, toen

de storm losbarstte.

In het begin van Juli 1748 vernamen Burgemeesteren

van ter zijde, dat er een beweging werd op touw

gezet, naar aanleiding van een belasting, sedert 1734

geheven. In 1733 waren in Holland de kohieren der

verponding herzien en nieuwe vastgesteld. Burgem.

en Vroedschap van Gorinchem hadden, den 2 April

1734, eigenmachtig de belasting verhoogd ^), en de

1) Ook een oproeping in den Navorscher, als uiterste noodschot,

in Dec. 1885, bleef onbeantwoord.

2) Opmerking verdient het, dat de heffing van de onwettige

belasting samenvalt met de oprichting der Correspondentie. Den

10 Febr. 1734 — dus tien dagen voor het sluiten der Conventie—

•

werd de Commissie benoemd, om het plan vast te stellen. Den

2e April, dus weinige weken na het tot stand komen der Con-

ventie, werd het besluit genomen.

Het zou een schoone voldoening voor de van Hoey’s zijn, indien

het kon aangewezen worden, dat weigering om mede te werken

tot de onrechtmatige daad de oorzaak van hun uitsluiting is ge-

weest.
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eigenaars van huizen veel meer laten betalen
,
dan

volgens de kohieren behoorde. Dit was nu uitgelekt,

en daarover wilde men zich aan de Staten van Hol-

land adresseeren.

Oogenblikkelijk benoemden Burgemeesters eene Com-

missie, om met eenigen der klagers te spreken, en,

zoo mogelijk
,
dien ernstigen stap te voorkomen. Maar

„de vriendelijke demarche” slaagde niet. De klagers

lieten zich niet „overtuigen, hoe nuttig voor de ge-

heele burgerij die last was geïntroduceerd en geem-

ployeerd.'*^ Ook van het request aan de Staten zagen

zij niet af.

Door dezen aanval bedreigd, besloot de Vroedschap

de grief weg te nemen. Den 10®“ Juli werd met een-

parigheid van stemmen besloten, dat de ontvanger

van de verponding „geen meerder gelden zou inmanen

,

dan de huizen op ’slands kohier zijn aangeslagen..”

De intrekking was metterdaad een bekentenis van

de onwettigheid der heffing. Doch het baatte niet.

Den 17 Juli ontvingen Staten van Holland een

request van 17 burgers en burgeressen. Zonder te

gewagen van de intrekking
,
deelden zij het gebeurde

mede. Sedert 1734—47 had de Vroedschap van Gorin-

chem een bijslag op de verponding geheven
,
waarvan

het bedrag, in de 14 jaren, op ƒ 56173 was te stellen.

Adressanten verzochten H. E. G. M. de teruggave der

onwettig geheven gelden te gelasten ^).

De onderteekenaars van dit adres waren gezeten

burgers van Gorinchem. Eenige namen van het 17tal

Laat ik, om de schim van Diderik van Bleyswyk tevreden te

stellen, hierbij voegen, dat hij in Febr. 1734 nog geen vroedschap

was. Daaruit volgt echter niet, dat de zaak hem onbekend ge-

weest is.

1) Nederlandsche Jaarboeken 1748. II. 723.
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kunnen tot wegwijzers dienen. Johan Vink en Mar-

tinus Pompe waren schepenen in dit jaar 1748. Johan

Snoek en Cornelis Spijk waren vroeger schepenen

geweest. Doch de Schepenbank geeft geen toegang

tot de geheimen der Vroedschap. Hoe hadden zij en

hun medeonderteekenaars het geheim van den onwet-

tigen bijslag vernomen? Zonder verraad uit het Col-

lege van de Vroedschap konden zij het onmogelijk

kennen.

De Memorien van Diderik van Bleyswijk bevestigen

een vermoeden
,
dat een naam opwekt. Martinus Pompe

was de bloedverwant en de vertrouwde van Martinus

van Barneveld. De Drossaard had de hand in ’t spel.

Hij alleen? Jan Snoek was zwager van van Leeuwen

van Wusthuizen enz.

De Staten van Holland zonden het adres der 17

naar Gorinchem, om bericht. Daar, gelijk te ver-

wachten was, deed het de verdeeldheid in de Vroed-

schap in lichte, laaije vlam uitbarsten. In het Vijfde

Hoofdstuk vinden wij het volgende verhaal:

„Dit request werd gesteld in handen van de Regee-

ring, die den 1 Aug. daarop hebben herigt, en op

haar eigen kosten het een en ander laten drukken.

Bij het arresteeren van het berigt heeft Krimpen en

zijn neef (W. H. van) Barneveld eene particuliere

contenance gehouden. Zij waren met de opposanten

het volkomen eens en hadden wel gewenscht dat er

niemand in staat was geweest, om te detaljeeren het

gepasseerde
,

en te destrueeren de vuilaardige uit-

strooisels
,
waarmede zij het gemeen en een ieder

tegen de Regeering sogten te animeeren. Ik heb dan

het berigt opgesteld, en het eerst aan den burge-

meester Ouwens gecommuniceert. Daarop gingen wij

Krimpen aan zijn huis daarvan kennis geven
,
en het

hem voorlezen. Toen was hij nog redelijk wel, maar
Werken N®. 45. 6
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in burgemeesterskamer declareerde hij zig daarmede

niet te kunnen conformeeren
,
omdat hij altijd tegen

den bijslag was geweest, maar dat hij evenwel wel

mogt lijden, dat het gearresteerd werd. In de Vroed-

schap hetzelve zeggende, wierd hij verzogt om de

gronden tegen te spreken, en niet zoo generaal sig

te excuseeren. Dit meende hij
,
dat aan een zoo ge-

releveerd heer niet mogt gezegt worden, en dat men
voor het hooft van de regeering meer deference moest

hebben. Dit deed mij een en andermaal zeggen, dat

hij een schoon hooft was : over welk zeggen hij de

secretarissen op interrogatoiren gehoort heeft, strek-

kende alleen om de burgerij nader te animeeren
,
waarin

hij ook reüsseerde.”

Dit schoon verslag leert ons twee zaken. Martinus

van Barneveld had zich altijd tegen den bijslag ver-

klaard, volgens zijn bewering. En de steller van het

antwoord aan de Staten van Holland is Diderik van

Bleyswijk zelf.

Dat antwoord, het Bericht van de Vroedschap van

Gorinchem, ligt voor ons ^).

Onverholen wordt de onwettige bijslag erkend, maar

zeer geklaagd over de ongepaste handelwijze der bur-

gers, die met voorbijgaan der Regeering, zich tot de

Staten hadden gewend. Den 10 Juli was reeds de hef-

fing van die meerdere gelden ingetrokken. Daarmede

„hadden wij ons gefiatteerd
,
dat aan het pretense be-

zwaar zoude zijn voldaan geweest.”

Daar men niettemin zich tot de Staten heeft gewend

,

deelt de Regeering van Gorkum de redenen mede,

die haar tot deze heffing heeft bewogen. De opbrengst

diende tot onderhoud van stads straten
,
steigers

,
ka-

den enz. Zij was reeds „van oude tijden” af, gelijk-

1) Nederlandsche Jaarhoéken 1748. II. 728.
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tijdig met de verponding, geheven. Het was geen

nieuwigheid geweest, toen de Vroedschap den 2 April

1734 het nieuw kohier „naar redelijkheid’’ had ver-

hoogd. Al de aanwezige leden
,
waaronder ook M. van

Barneveld, hadden er zich mede vereenigd.

Het is te begrijpen, dat Barneveld zich tegen dit

stuk verklaarde
,

waarin hij als medeplichtig werd

voorgesteld aan een besluit, waartegen hij zeide zich

altijd te hebben verklaard. Uit de Memorien blijkt

intusschen, dat hij in de finantieele voordeelen ge-

deeld had. De beschuldiging zal dus wel waar zijn

geweest.

De Staten van Holland legden het Bericht bij het

request der 17 burgers en namen er geen besluit op.

Trouwens, de leden dier vergadering zaten allen te

onvast op de kussens, dan dat zij het elkander lastig

zouden maken. De beslissing van deze en andere ge-

schillen werd hun uit de hand genomen. Overal

namen de onlusten een meer en meer persoonlijk

karakter aan
;
zuivering der Kegeeringscollegien werd de

algemeene eisch. Den 21 Sept. werd de Prins van

Oranje verzocht en geauthoriseerd
,
de rust in de res-

pective steden van Holland
,
waar zij verstoord mocht

zijn, te herstellen en „zoodanige regenten van de be-

diening van de magistratuur te ontslaan
,
als hij noodig

en dienstig zou oordeelen.”

Reeds in het bericht van 1 Aug. aan de Staten van

Holland had de Vroedschap van Gorinchem zich be-

reid verklaard, opening van haar finantieel beheer te

doen hetzij aan de Staten, hetzij aan den Prins. De

aanstaande komst van Commissarissen namens Wil-

lem IV werd nu het schild
,
waarachter de bedreigde

regenten zich tegen den aandrang en de toenemende

eischen der vijandige burgers verschuilden.

Het besluit van de Staten van Holland van 21 Sept.

6*
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kan te Gorinchem niet of ter nauwernood bekend zijn

geweest, toen den 23 Sept. de Vroedschap zelve een

adres van hare beschuldigers ontving. Hun getal

was sedert den 17 Juli aanmerkelijk aangegroeid: de

zeventien waren meer dan vijftig geworden. Dat het

hier niet het „gemeene volk” was dat optrad, waar-

borgt reeds hun karakter van eigenaars van huizen.

Ten overvloede getuigen de namen van Adriaan van

Kruyskerken, Theodorus van Diepenbruggen, die wij

als vroedschappen; van I. H. Cuperus, Lamb. van

Meerten, die wij als schepenen in volgende
j
aren aan

-

treffen
,
dat de beweging uitging van de gezeten bur-

gerij
,
van den welgestelden middenstand Zij waren

de vertegenwoordigers van „de goede” en gegoede

burgerij
,
van wien men

,
veertien jaar lang

,
onder

den naam van verponding een onwettigen bijslag had

ingevorderd.

Opmerkelijk is hun adres ^). Zij zeggen niet te

weten, met hoeveel voor ieder hunner de belasting

door den bijslag is verhoogd, noch waartoe die gelden

zijn gebruikt. Zij vragen daarom mededeeling van

de kohieren, zoowel van de verponding als van den

bijslag. Zij verzoeken kopie van alle resolutien, van

1733 tot September 1738 „te dien respecte” genomen.

Wat beteekende dit verzoek? Het eerste lid was

niets dan een voorwendsel: ieder had het nieuw aan-

slagbillet voor de verponding reeds ontvangen, en

kon dus gemakkelijk nagaan, hoeveel minder dan in

1) Wanneer men de onderteekenaars allen kon terugvinden,

zou men, geloof ik, ontdekken, dat Barn^veld gesteund werd door

de partij van Brand en van van der Does. Zoo een spruit van

Gorcum ooit deze dagen zal behandelen, vestig ik zijn aandacht

op dit punt.

2) Nederlandsche Jaarloéken II. 11 59.
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vorige jaren hij nu betaalde. Het was hoofdzakelijk

om het tweede te doen: men eischte verantwoording

van de gelden. Waartoe waren zij gebruikt?

Oppervlakkig beschouwd, had men aan die weten-

schap niet veel. Maar de strekking ging verder dan

de woorden. „Krimpen en zijn volkje — zegt Dide-

rik van Bleyswijk — animeerde alles tegen de rege-

ring, en te dien einde werd gedebiteerd, dat het

geld van den bijslag niet tot stadsgebruik was geem-

ployeerd
,
maar tot verhooging van de officianten haar

tractementen : dat zij dus het geld van de burgers

gestolen hadden, en waardiger waren om geplunderd

te worden dan de pachters.”

In deze stemming der gemoederen was zoowel

weigeren als toegeven gevaarlijk. Toch werd tot het

laatste besloten. Doch gelijktijdig (26 Sept.) werd een

ander besluit genomen. De Drossaard werd met de

burgemeesters en den pensionaris de Gijzelaar naar

Z. H. afgevaardigd, ten einde hem van den toestand

der stad kennis te geven en aan te dringen op de

spoedige komst van Commissarissen. Wat zal die reis

van Diderik van Bleyswijk met Martinus van Bar-

neveld en Nicolaas Ouwens gezellig en vroolijk geweest

zijn! Toen zij teruggekeerd waren, werd een publi-

catie uitgevaardigd
,
waarin de spoedige komst van

Commissarissen van den Prins werd aangekondigd

,

en de bevolking tot rust en orde aangemaand.

Op het laatste bestond voorloopig weinig kans,

omdat de geheime leiders der beweging meer heoog-

1) Zie het verhaal van een ander berichtgever in de Nederland-

sche Jaa/rboêken 1748. II. 1163. Opmerkelijk is het, dat Diderik

van Bleyswijk die commissie en die reis met volstrekt stilzwijgen

voorbijgaat. Was zij zoo onaangenaam voor hem geweest?

2) Nederlandsche JaarhoeJcen, 1748. II. 1163.
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,

werden kopiën van de gevraagde kohieren, en van

eenige resolutien van finantieelen aard gereed gemaakt.

Martinus van Barneveld gaf ze over aan Johan Vink

en aan zijn cousin Martinus Pompe, de twee schepe-

nen, die namens de onderteekenaars van het adres

van 28 September opkwamen. Doch deze verklaarden

er geen genoegen mede te nemen en kwamen met
een nieuwen eisch voor den dag. Zij eischten mede-

deeling van een resolutie van 2 Maart 1739.

Hoe kenden zij het bestaan van deze Resolutie?

Bleyswijk zegt: van Martinus van Barneveld. De
Vroedschap, over dit nieuw verzoek te zamen geroe-

pen, stond het toe, „omdat men toch wist, dat het

maar een semblant was, want dat zij van Krimpen
reeds hadden, wat zij verzochten.”

Inmiddels hadden de adressanten de ontvangen

kopien van de kohieren bestudeerd. Zij waren er

zeer ontevreden over, want zij achtten misleid te zijn.

Den 13 Oct. zonden zij een nieuw request aan de

Vroedschap, waarin zij verklaarden, dat het hun ge-

gevene alle teekenen van echtheid miste en slechts

afschrift van een legger was. Zij verzochten nogmaals

kopie van het origineel Isohier, dat, naar zij vertrouw-

den
,
toch wel bestaan zou. Mocht dit onverhoopt

niet het geval zijn
,
dan verzochten zij „een declaratoir

van al de leden der Vroedschap benevens van den

pensionaris en de secretarissen
,

dat die legger voor

het origineel Quohier van den bijslag gehouden wordt,

en aan niemand van de voorschreven leden of mi-

nisters eenig ander origineel Quohier bekend is, en

(zij) van geen ander weten of (dat) gezien hebben.”

Het was zeker moeilijk, op heleedigender wijze hun

1) Nederlandsche Jaarhoéken^ 1748. II. 1168.
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ongeloof in de eerlijkheid der vroedschapsmeerderheid

uit te spreken, dan in dezen eisch geschiedde.

Het werd tijd, dat de Commissarissen van den Prins

kwamen.

In den morgen van den 4®^ Nov. verschenen zij.

Met hoeveel statigheid zij
,
Frederik Hendrik

,
baron

van Wassenaar, heer van de beide Katwijken enz en

Mr. Willem Pauw, raad in den Hoogen Raad, ont-

vangen werden, kan men elders breedvoerig lezen ^).

Mr. Diderik van Bleyswijk is zeldzaam kort en bondig.

Toch zegt hij meer dan genoeg, om den afloop van

het onderzoek toe te lichten
,
en de waarheid te beoor-

deelen van zijn uitspraak: „H. E. G. M. vonden alles

rigtig en irreprochabel.”

Den 4®^ gekomen, vertrokken zij den naar den

Haag, om aan Z. Hoogheid verslag te doen. Den
11®^ kwamen zij terug, en verlieten den volgenden

dag weer Gorinchem. Eindelijk keerden zij in den

avond van den 14®^ weder, om de beslissing bekend te

maken. Dit heen en weer reizen ging vergezeld van

het vertrek en de aankomst van expressen
,
die tus-

schen den Prins en zijne Commissarissen werden ge-

wisseld.

Waarmede hadden de heeren het zoo druk?

Bij het oorspronkelijk octrooi, in 1558 door Philips

II aan Gorinchem gegeven, was het getal der vroed-

schappen op 24 bepaald en dat der Burgemeesteren

op twee.

In 1605 stierf de toenmalige Drossaard. Staten van

Holland bepaalden toen
,
dat de Drostplaats niet meer

als vroeger door den Stadhouder, maar voortaan door

hen zelven zou vergeven worden. In 1650 scheidden

zij het militair commandement over de stad van het

1) id. II. il72.
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Drostampt, waarmede het tot dusver vereenigd was,

en verleenden aan de vroedschappen octrooi
,
om zelve

in de voorkomende vakaturen te voorzien. De nomi-

natie voor een vacante burgemeestersplaats werd opge-

maakt door de schepenen tot het jaar 1660, toen en

de nominatie en de verkiezing door de Staten aan de

vroedschappen werd opgedragen. De regenten zelve

beschikten dus voortaan over de magistraatsampten.

In 1666 werd de kring ingekrompen, daar de Vroed-

schap toen van 24 op 17 leden werd verminderd.

Met de vermindering der vroedschappen ging de

vermeerdering der betrekkingen gepaard. In 1662

werd het getal burgemeesters van twee op drie ge-

bracht, en sedert 1670 waren er twee secretarissen in

plaats van één.

Dadelijk na 1747 ving de reactie aan. De Stad-

houder herstelde feitelijk het oude octrooi van 1558.

Het getal burgemeesters werd, reeds in ’t begin van

1748, op twee teruggehracht. De vermeerdering der

vroedschappen echter was tot dusver — November —
achterwege gebleven. Thans zou zij

,
gelijktijdig met

de zoogenaamde „zuivering” geschieden.

Den 15®^ November werden al de leden der be-

staande Vroedschap door de Commissarissen van den

Prins in Vroedschapskamer ontboden en allen, op

grond van de volmacht der Staten, ontslagen.

Doch zij waren slechts eenige minuten uit de re-

geering.

Eenige oogenblikken later werden zij op nieuw ont-

boden. Allen werden herbenoemd, doch nevens hen

zeven nieuwe aangesteld. De Vroedschap van Go-

rinchem bestond voortaan weder uit 24 leden, door

den Stadhouder gekozen
,
als in 1558.

Doch deze herstelling der oude leden was geen on-

voorwaardelijke eereherstölling. De publicatie
^
die ze
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den volke verkondde
,
ging vergezeld van eene tweede

,

die menigeen van hen zeker nooit zonder een schaamte-

Èlos toen en later zal hebben gelezen.

De heeren van Wassenaar en Pauw hadden hun

tijd goed gebruikt en de finantieele grieven nage-

gaan.

Omtrent de eerste, den opslag op de verponding,

was weinig onderzoek noodig. De daad was in con-

fesso en het onwettig besluit van 1734 reeds inge-

trokken. Er bleef slechts over, om te beslissen op

het verzoek der adressanten
,
dat de onwettig geheven

gelden wierden gerestitueerd.

In de laatste weken was de aandacht ook op een

tweede punt gevestigd; er was van eene resolutie van

2 Maart 1739 gesproken. Wat hield deze in?

Het eenige, wat ik vond, is het volgende.

In de „Vroedschap van 2 Maart 1739, bijgewoond

door de heeren Leeuwen, Verboom, Bleyswijk, bur-

gemeesters, Brand, van Hoey, van Hurck, Deym,

van der Does
,

Schuylenburch
,

Mart. van Barne-

veld, Tierens, Ouwens, W. H. van Barneveld en

W. van Gennep, werd Mr. Diderik van Bleyswijk,

stadsontfanger
,

geauthoriseerd
,
om van de gader-

meesters van Arkel zoodanige somme van penningen

als hier volgt te ontfangen en daarvan quitantie te

passeeren, met belofte van restitutie ten allen tijde,

als sulx sal worden gerequireert
,
onder verband van

alle de stadsgoederen en inkomsten. Ten opsichte

van het employ werden de heeren Burgemeesteren

versogt en gequalificeert
,
om met communicatie en

advis van de heeren Commissarissen van de finantie

daaromtrent zodanige ordres te stellen en te disponeeren

als ten meesten dienste en ontlasting van de finantiën

van de stad zullen oordeelen te behooren.
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Memorie van de gelden
,
door de respective

gadermeesters van de verponding van

den lande van Arkel in stadscasse over

te brengen.

Gadermeester van Hoog Blokland.

Nieuwland.

Leerbroek.

Hoornaar.

34804.0.11

Gadermeester van Arkel.

Rietvelt.

Kedichem.

Oosterwijk.

Gadermeester van Schelluynen

en Qnakernaat

Gadermeester van Middelkoop.

30000. „ „

3568.8.0

3436.3.2

71808.11.13”

Wat beteekende dit besluit? Met welk recht be-

schikte de Vroedschap van Gorinchem over de opbrengst

der verponding? Waartoe waren deze gelden gebruikt ?

Deze en andere vragen zullen de leden van de

Vroedschap te beantwoorden hebben gehad
,
toen zij

door Commissarissen in verhoor genomen werden. De

antwoorden kennen wij niet: wel den uitslag der

overwegingen. Uit resolutien van de volgende jaren

schijnt te blijken
,
dat deze gelden voor conversie van

lijfrenten enz. hebben gediend, en betrekkelijk spoedig

teruggegeven zijn. De finantieele operatien, met behulp

van deze gelden tot stand gebracht
,
hadden voor de

1) Het kleine Gorinchem had in 1734 een schuld van ƒ280.741:

in 1748 was zij verminderd tot ƒ 217.314. Zie het boven aange-

haalde Bericht van Diderik van Bleyswijk.
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stad voordeelen opgeleverd. Maar
,
naar ’t schijnt

,
ook

voor de heeren regenten. Zoo zou men ten minste uit

de straks volgende Publicatie van Willem IV opma-

ken
,
tenzij er op dienzelfden 2®^ Maart nog een andere

resolutie is genomen, die mij onbekend is gebleven.

Hoe dit zij, den afloop der zaak kennen wij. De

heeren moesten onrechtmatig, op grond van welke

Resolutie ook, verkregen gelden in de stadskas stor-

ten. Hoe de pil werd verguld door de vroedschappen

tegenover elkander en zich zelven blijkt uit de woor-

den, waarin Diderik van Bleyswijk het gebeurde

mededeelt „H. E. M. hier zijnde vonden alles rigtig

en irreprochabel. Daarom loueerden zij wel de han-

delwijze van de Regenten, maar gaven uit naam van

S. Hoogheit de naere toestant van stadscas en finantie

te kennen
,
en declareerden

,
dat het S. H. aangenaam

zoude zijn, als men uit eigen beweging (!) aan de

stad wilde overgeven dat geene
,

dat men wegens

de Resolutie van den 2 Maart 1739 had geproöi-

teerd : en dat dus S. H. het zoude aanmerken als een

genereuse daad en als een liberale gift. Veelen, die

weinig geproffiteert hadden, waren aanstonds gereet,

maar ik
,
die als Stadsontvanger het meeste en jaarlijks

mijn volle traktement genoten had, was de laatste,

die in dit verzoek acquiesceerde. Doch om niet sin-

gulier te zijn, moest ik mede het accordeeren, schoon

ik aantoonde, dat ik veel meer wegens negotiatien,

die in mijn tijd gedaan waren, van de stad te preten-

deren had, dat ik nagelaten had, omdat ik een jaarlijks

douceur ontving : dog daar tegen werd mij geobjicieert,

dat ik meer als andere door S. Hoogheit gebeneficeert

was
,
en daarom ook het minste moest hesiteeren. Ik

1) d. i. jaarlijks een som, gelijk staande met het bedrag van

het traktement als Stadsontvanger.
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consenteerde dan ook en heb bij de ƒ 3000 aan de

stad gerestitueerd.’’

Het is duidelijk: slechts zeer onwillig zijn de heeren

er toe gebracht, het onrechtmatig verkregen geld af

te staan. Het alleronwilligst Mr. Diderik van Bleys-

wijk
,

die
,
burgemeester en ontvanger der stad

,
in

1739 de leiding van de geheele operatie had gehad.

Slechts voor de autoriteit van den Prins bukte hij.

Het was een diepe vernedering voor de regenten,

maar nog dieper wachtte hen. He heeren Wassenaar en

Pauw wierpen geen breeden mantel der liefde over het

gebeurde
,
en verzwegen niet

,
wat zij gevonden hadden

noch de beslissing. Onmiddellijk na de publicatie,

waarin de aanstelling der vroedschappen en de her-

nieuwde benoeming van Ouwens en Bleyswijk tot

burgeméesteren den volke werd bericht, werd een

tweede afgekondigd. Zij luidde aldus:

„Wij
,
Willem Karei Hendrik Friso enz. doen te

weten

:

„Nademaal tusschen de regenten en verscheide Bur-

gers en ingezetenen der stad Gorinchem zijn ontstaan

onlusten en oneenigheden
,

spruitende voornamelijk

daaruit, dat bij Burgemeesters en Vroedschappen der

gemelde stad, bij Resolutie van den 2 April 1734,

boven de belasting bij het Quohier der Verpondingen

in den jare 1733 over de huizen en andere gebouwen

binnen de stad en derzelver jurisdictie bepaald en

vastgesteld, nog is geintroduceerd geworden eene meer-

dere belasting op de huizen, welke te gelijk onder

den naam van Verponding is geheven geworden:

waartoe de gemelde burgers en ingezetenen sustineren

dat de voorn, magistraet niet bevoegd is geweest, en

zelfs suspicieren dat de voorschr. bijslag, ten minste

niet voor het geheel
,
ten nutte en profijte van ’s stads

kas zoude zijn geconverteerd : waarom ook de gemelde
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Burgers zich bij requeste hebben geadresseerd aan

H. E. G. M. met verzoek dat al hetgeen bij hen uit

dien hoofde was betaald, aan hen zoude worden ge-

restitueerd :

„En Wij
,
als by resolutie van H. E. G. M. van den

21 Sept. 11. verzogt en geauthoriseerd zijnde
,
om de

rust in de respective steden dezer Provintie te her-

stellen, tot wegneming van die onlusten derwaarts

hebben gecommitteerd Fred. Hend. baron van Wasse-

naar enz. en Mr. Willem Pauw enz., om zich op die

voorschreven differenten te informeeren
,
en dezelve

,
zoo

veel mogelijk, bij minnelijke persuasien uit den weg

te rui men
,
doch hetwelk niet heeft kunnen reusseeren

:

Zoo is ’t, dat

Wij
,
na ingenomen te hebben het rapport van onze

Gecommitteerden
,

die zich binnen de voorschr. stad

op alles hebben laten informeren
,
goedgevonden heb-

ben op het voorschr. verzoek te disponeeren in dezer

voegen, dat, nademaal de regenten en ministers der

voorschr. stad
,
om zooveel in hun was te contri-

bueeren tot de herstelling der rust en tranquiliteit

,

hebben gedeclareerd bereid te zijn, alle de penningen

^

die zij lieden respectivelijk
,
uit kracht der Resolutie van

2 Maart 1739, wegens een geringe verhooging van hun

tractementen hebben genoten
,
doch van welk verder genot

zij hebben gedesisteerd
,
te brengen in stads kas

,
ten

eynde dezelve ten nutte en profyte der stad zouden

worden geemployeerd en dus de ingezetenen daardoor

gesoulageerd

,

dat de gemelde burgers met deze overgifte en effec-

tive praestatie van dien, waarvan ons behoorlijk zal

moeten blijken
,
genoegen behooren te nemen

,
en dat

daer mede zal af zijn het verzoek, by requeste aan

H. E. G. M. gedaen”.

’s Gravenhage den 13 Nov. 1748.
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Als in de tweede helft der negentiende eeuw over

een gemeenteraad door een hooger autoriteit zoodanige

verklaring werd afgelegd, zouden de leden van dien

raad ongetwijfeld zich haasten, hunne plaatsen op te

geven. De publieke moraliteit is vooruitgegaan.

Maar de regentenoligarchie der 18® eeuw was minder

teergevoelig. Slechts in exceptioneele oogenblikken

,

als thans (Nov. 1748) was zij aan anderen verant-

woordelijk. Met het vertrek van Commissarissen her-

leefde hun oude macht, en de machteloosheid der

burgerij. Wat deed het er toe
,
of deze al de vernedering

onthield
,
indien zij

,
de regenten zelve

,
goedvonden

ze te vergeten, en ook in den Haag ze niet werd

onthouden ?

Slechts een enkel der vroedschappen schijnt in het

gebeurde grond te hebben gevonden, om zich terug

te trekken. Jacob Tierens nam zijn ontslag als vroed-

schap, onder voorgeven van ongesteldheid. Dat zij

niet verontrustend was, blijkt uit het feit, dat het

oud-raadslid nog 19 jaren leefde en niet voor April

1660 uit het leven scheidde. Was zijn aftreden eene

afkeuring van het gedrag zijner medeleden ^)?

In den avond van den dag, waarop deze beide pu-

blicatien waren afgekondigd, verlieten Wassenaar en

Pauw Gorinchem. Er staat nergens aangeteekend

,

dat de vroedschappen hen hebben aangezocht, om
hun aangenaam bezoek

,
ten minste tot den volgenden

morgen, te verlengen.

Zij lieten onvergetelijke herinneringen na, voor allen,

maar inzonderheid voor den schrijver der Memorien.

1) Verklaarbaar is dan, dat de zoon Zeger Tierens nooit vroed-

schap te Gorinchem werd: en dat de schoonzoon van der Werff

na den dood zijner vrouw in 1753 Gorinchem verliet en zich te

Rotterdam vestigde.
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Want op niemands hoofd kwamen de slagen talrijker

en zwaarder neer, dan op het zijne.

Hij
,
stadsontvanger en burgemeester in 1739

,
toen

het besluit van 2 Maart genomen werd
,
had meer dan

eenig ander er van geprofiteerd. Van wien ook de

voorslag was uitgegaan — la recherche de la paternité

est interdite
,
— van hemzelven of van anderen

,
hij

had zich blijkbaar met den maatregel vereenzelvigd

en klemde zich langer
,
dan eenig ander

,
er aan vast.

Slechts de nadrukkelijke herinnering aan de gunsten

,

van Z. Hoogheid genoten, kon hem bewegen, om de

ƒ 3000 af te staan.

Hoe ongunstig het rapport van Commissarissen te

zijnen aanzien en de indruk van zijn gedrag in den

Haag was, bleek hem spoedig.

Toen hij in Maart
,
acht maanden vroeger

,
tot ontfan-

ger van den tol was benoemd, had men hem vergund zijn

andere ampten te behouden. Thans, na de gebeurte-

nissen van Nov.
,
moest hij ze opgeven. Vruchteloos

poogde hij ten minste de penningmeesters — en secre-

tarisplaats van het land van Altena te behouden. Wasse-

naar gafhem te kennen, dat hij ook die moest quitteeren.

In Januari 1749 werden zijn opvolgers in die ver-

schillende betrekkingen benoemd. Den rijken buit

van ampten, dien hij in zoo vele jaren had opgestapeld,

viel aan zijne vijanden in handen.

In zijn plaats werd tot Serviesmeester en Ontvanger

der stad aangesteld Simon Petrus Collot d’Escury,

heer van Naaldwijk, vroedschap sedert November.

In zijn plaats tot Weesmeester van de stad en het

land van Arkel Willem Hendrik van Barneveld
,
de

neef en medestander van Martinus.

In zijn plaats tot Penningmeester en Secretaris van

Tland van Altena Hendrik van Barneveld, heer van

Noordeloos, zoon van Martinus.
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En deze heer van Krimpen zelf werd gelijktijdig tot

lid van de Admiraliteit op de Maas benoemd, in-

gaande 1 Nov.

De Barneveld’en wonnen de positie, die Bleyswijk

verloor. Wat beteekende tegenover deze vele gunst-

bewijzen de aftreding van Martinus van Barneveld als

Drossaard op 1 Mei 1749? Niemand kon, tegenover

deze benoemingen, die aftreding als een bewijs van

ongenade in den Haag, zooals Bleyswijk in Dec. 1747

had bedoeld, voorstellen. Het was het legale tijdstip

voor aftreding, en de man, die hem verving, was

Frederik Hendrik van Wassenaar, de Commissaris van

Z. H. in Nov. 1748.

De dag, waarop de nieuwe Drossaard zijn intrede

deed, viel in de laatste dagen van Bleyswijk’s burge-

meesterschap. Toen deze den eersten Mei 1749 aftrad

,

bleef hem niets dan het ontvangerschap van den tol

en de vroedschapsplaats over. De storm van het laatste

jaar had hem van een goed deel zijner grootheid

beroofd.

In Jan. 1750 vond Diderik van Bleyswijk
,
gelijk hij

zegt, het jammer, dat hij niet, als in vorige jaren,

van tijd tot tijd het een en ander had aangeteekend.

Dit verzuim herstelde hij in het Vijfde hoofdstuk.

Aan de volgorde der gebeurtenissen hield hij zich niet,

zoodat het verband niet in T oog valt, en de ware

beteekenis van November 1748 gemakkelijk wordt

voorbijgezien. Van ’t overige leggen al zijn verhalen

ook voor de volgende jaren een doorloopend getuigenis

van de verbittering af, die hem tegen Martinus van

Barneveld vervulde. Die man was de oorzaak van zijn

ongeluk. Die verbittering was te heftiger, naarmate

zij machteloozer was. Want de partij van van Barne-

veld werd gesteund door van Wassenaar, en heerschte.
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Gedurende de 2^/2 jaar, dat deze Coïnmissaris van

Z. Hoogheid, die in Nov. 1748 den toestand te Go-

rinchem had leeren kennen, Drossaard was, kwam
van Bleyswijk niet meer in eere. Schepen mocht hij

één enkele maal zijn
,
maar verder bracht hij het niet.

De Barneveld’en
,
met van der Does, Abraham van

Hoey
,
de Ouwens’en

,
namen de eerste plaatsen in.

Ook zijn zwagers deelden in die ongunst. Toen, na

twee jaar in ongenade te zijn geweest, Hendrik van

Schuylenburch in Oct. 1750 verrast werd met het

lidmaatschap van Gecommitteerde Raden
,
was dit voor

de familie — zegt Bleyswijk — een „aengenaem evene-

ment, dat al het doen van de familie justificeert en

al de lasterlijke uitstroysels van Krimpen en de zijnen

doet vervallen.”

In Nov. 1751 werd de heer van Wassenaar, die tot

Dijkgraaf van Rhijnland was benoemd, als Drossaard

van Gorinchem vervangen door Jacob Philip, baron

van Boetzelaar
,
heer van Nieuwveen. Met diens komst

ving voor Diderik van Bleyswijk een betere periode

aan. De aanbeveling van Bentinck verschafte hem de

gunst en de bescherming van Boetzelaar. Men leze

de laatste bladzijden der Memorien^ om het gevoel

van verademing te begrijpen, dat hem bezielt. Tegen

Wassenaar, den vriend der Barneveld’en
,
had hij tant

soit peu oppositie gevoerd, al was ook hij steeds ge-

ëindigd met zich te onderwerpen. En met bitterheid

had hij zich beklaagd, dat „alles geschiedde buiten

overleg en approbatie van eenig regent. Dus behoeft,

ja kan niemand sich ergens mede bemoeijen als met

die post, die van zijn departement is.” Met het neer-

schrijven van zulke karakteristieke klachten had Diderik

zich getroost, tijdens Wassenaards bestuur.

Dat diens opvolger anders handelde
,
en minder het

gezag van den Drossaard handhaafde
,
blijkt uit niets.

Werken N®. 45. 7
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Wel, dat hij met Bleyswijk op goeden voet was, en

deze al het mogelijke deed, om hem voor zich in te

nemen, en door zijn gunst weer in vroegere eere her-

steld te worden.

Reeds dadelijk in Nov. 1751, toen Boetzelaar pas

zijn betrekking had aanvaard, deed hij daartoe een

poging. In November 1752 moest Martinus van Bar-

neveld als lid van de Admiraliteit aftreden. Dien te

vervangen, zou een schitterende satisfactie zijn. Bleys-

wijk solliciteerde, maar verloor het spel. In Januari

1752 werd Barneveld voor drie jaar gecontinueerd.

Het duurde nog drie jaar, voordat Mr. Diderik de be-

trekking verkreeg, die hem rehabiliteerde. Blijkbaar was

de herinnering aan 1748 nog niet verloren gegaan. Want

het kostte vrij wat moeite. Bentinck moest in den

arm worden genomen, en de gunst der Gouvernante

persoonlijk worden ingeroepen. Zoo werd eindelijk

de zoo vurig verlangde eereherstelling verkregen. De

Gouvernante schonk aan Diderik van Bleyswijk eene

recommandatie. De Vroedschap voldeed er aan. De

Vroedschap en Ontvanger van den tol werd voorgedra-

gen voor de Admiraliteit op de Maas. In November

1755 aanvaardde hij zijn nieuwen post, en sloot daar-

mede een donkere periode in zijn leven af.

Met de aanvaarding dezer betrekking eindigt de

schrijver zijne Memorien: ten minste, het handschrift,

dat wij vonden
,
gaat niet verder. Hoe diep hij de

beteekenis en de waarde zijner benoeming gevoelde,

blijkt uit de breedheid van zijn verhaal. Nooit te

voren heeft hij aan een zijner benoemingen zoo veel

aandacht geschonken. Ook zijn dienstwilligheid jegens

de Gouvernante legt er getuigenis van af. Hij is haar

1) JactrhoeJcen 1752. I. 61.
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zeer gehoorzame dienaar, vervuld met buigende dank-

baarheid. Echter niet zoo geheel en uitsluitend
,
dat

hij vergeet aan zich zelf te denken
,
of de kans ver-

zuimt, die haar gunst hem verschaft, om zich of de

zijnen te hevoordeelen. Na den dood van den secre-

taris Gaspar van Hoey telde Gorinchem slechts twee

secretarissen. Men zou zeggen
,
dit is ruim voldoende.

Het blijkt ook niet
,
dat de gang van zaken onder het

gemis van een derde geleden heeft. Maar dergelijke

consideratien komen natuurlijk hij regenten der 18^

eeuw niet in aanmerking. In 1757 werd op aanbe-

veling van H. K. H. Diderik’s zoon, Mr. Abraham

van Bleyswijk
,

tot derden secretaris van de stad

Gorinchem en het land van Arkel aangesteld.

Van de vijf zwagers, die de kern van de Corres-

dentie van 1734 hadden uitgemaakt, waren, toen

Boetzelaar het Drostampt aanvaardde, slechts drie over

:

«

Hendrik van Schuylenburch
,
Diderik van Bleyswijk

,

Johan Hendrik Verboom. Ook voor den eersten en

den laatsten was thans de tijd der uitsluiting voorbij.

Alle drie zien wij in de volgende jaren de ampten

der stad bekleeden en hun plaats nevens de Barne-

veld’en c. s. innemen. Alle drie traden op nieuw als

burgemeesters aan ’t hoofd der stadsregeering. Diderik

van Bleyswijk had de voldoening in 1760 en 1761

weder het consulaat te bekleeden. 1748 is uitgewischt.

Het was niet de eenige voldoening, die het einde

van zijn leven hem schonk. Hij mocht ook deze

smaken, met een heerlijken titel naast den heer van

Krimpen onder de vroedschappen te pronken.

Oom Johan Maurits van Hemert was sedert zijn

kortstondig huwelijk ongehuwd gebleven. Behalve

met de ampten
,

die hem na 1734 ten deel vielen

,

hield hij zich met literarische studiën bezig. In

7 %
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1749 gaf hij de Korte levensbeschrijving der Hollandsche

graven in ’t licht. De opdracht aan Willem IV be-

wijst, dat oom en neef het in warme waardeering

van het Oranjehuis eens waren.

Johan Maurits had één zoon, wien hij naar zijn

vader Diderik had geheeten. Toen deze 23 jaar was
geworden, deed de vader te zijnen gunste afstand van

de vroedschapsplaats (1752). Diderik van Hemert, heer

van Babylonienbroek
,
trad in de plaats van Johan

Maurits als vroedschap op. Eene schoone toekomst

scheen den jongen man verzekerd. Maar boven de

sterren stond anders geschreven. Weinige maanden
<

later — 23 April 1753 — overleed Diderik van Hemert

op zijne heerlijkheid aan de kinderziekte. De vader

overleefde den slag niet lang. Den derden December

sloot hij de oogen.

Door zijn dood vervielen zijne heerlijkheden aan

zijn eenige zuster, de moeder van Diderik van Bleys-

wijk 2). Zij leefde tot den 5® Mei 1762
,
maar haar zoon

1) Gorinchem, bij Nicolaas Goetzee.

In 1749 verscheen bij denzelfden uitgever een nieuwe druk van

VAN Meteren’s NederlandscJie JSistorien. Het tweede tot het vijfde

deel zijn van opdrachten voorzien. Het tweede deel is door Goetzee

aan Joh. Maur. van Hemert opgedragen. Was hij soms de bewerker

dezer uitgave, waarbij de verouderde woorden in nieuw-hollandsche

werden overgebracht? In die Ojpdracht van den uitgever wordt

de uitgave van een werk over oudheden van van Hemert aange-

kondigd. Is dat ooit verschenen?

*2) Johan Maurits van Hemert overleed zonder testament. In

het bezit van den heer P. R. Dingemans van de Kasteele zijn

verschillende bescheiden, die over zijn boedel en dien van zijn zoon

licht verspreiden.

Bij testament van b April 1760 vermaakte Anna Antonia van

Hemert haar nalatenschap aan haar twee kinderen Diderik van

B. en Gatharina van B.
,
gehuwd met Adriaan van Schuylenburch,

ieder voor de helft.
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voerde reeds sedert den dood van Johan Maurits van

Hemert den titel der heerlijkheden. Lang heeft hij

zich niet in het bezit zijner nieuwe grootheid mogen

verheugen. Na een jaar volgde hij zijn moeder in

het graf. Diderik van Bleyswijk
,
vrijheer van Eethen

en Meeuwen ^), heer van Babylonienbroek
,
blies op

den 19® Juni 1763 op het kasteel te Meeuwen den

laatsten adem uit.

Requiescat in pace.

V. .

Met het einde der Memorien van Mr. Diderik van

Bleyswijk zou ook deze inleiding kunnen eindigen.

Doch mijn verhaal loopt verder dan zijn tekst.

1) De heerlijkheid van Eethen en Meeuwen werd den 23 Maart

1702 verleid op Diderik van Hemert, burgemeester van Heusden,

die haar gekocht had uit den insolventen boedel van Philips van

Leefdael. Den 10 Jan. 1709 werd zij verleid op Johan Maurits

v. H., oud 16 jaar, als testamentair erfgenaam zijns vaders Diderik.

Diens weduwe Susanna van Hurck was bij hetzelfde testament

van 4 Dec. 1705 tot vruchtgebruikster benoemd. Den 12 Febr.

1754 werd zij verleid op Anna Antonia van Hemert, weduwe van

Abraham van Bleyswijk, zuster van Johan Maurits.

Beiden, Diderik en Johan Maurits, zijn begraven in het koor

der kerk te Meeuwen: de eerste in 1708, de laatste in 1754, in

den grafkelder der van Merwede’s, vroegere heeren van Eethen

en Meeuwen.

In 1832 is de heerlijkheid van de erven Bleyswijk publiek ver-

kocht en toen het eigendom geworden van den heer Gerrit Ver-

meulen, te Waspik, die in 1840 overleed. Zijne weduwe, G. J.

van Heusden., wed. G. Vermeulen
,

verkocht ze weder aan den

heer H. W. Bosch , te 's Hertogenbosch. De tegenwoordige eigenaar

is Mr. W. D. Bosch, president der rechtbank aldaar.

Het slot te Meeuwen is in 1860 afgebroken. Ook te Eethen

heeft een kasteel gestaan, dat gesloopt is.
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Toen in April 1747 het Stadhouderschap werd her-

steld
,
waren vroedschappen te Gorinchem :

Mr. Pieter van Erp.

Johan Brand.

Mr. Abraham van Hoey Gz.

Johan Deym.

Cornelis van der Does.

Johan Maurits van Hemert.

Mr. Hendrik van Schuylenburch.

Martinus van Barneveld.

Mr. Jacoh Tierens.

Gerard Leeuwen van Wusthuizen.

Mr. Nicolaas Ouwens.

J. H. Verboom.

Mr. Diderik van Bleyswijk.

Mr. Hendrik van der Graaf de Vapour.

Mr. Willem Hendrik van Barneveld.

Willem van Gennep.

Mr. Adriaan Brouwer van der Werlf.

Laat ons zien
,
wie in de volgende 30 jaar nevens

hen of in hunne plaats tot raden werden gekozen.

In Febr. 1748 stierven Johan Brand en Gerard

Leeuwen van Wusthuizen. Uit de aangeboden nomi-

natien kwam de keuze den Stadhouder toe. Vroed-

schappen werden

1. Me. Adeiaan Maaeten Daey ^).

2. Jhe. Pietee van Leyden ^).

Over deze behoeven wij geen inlichting te geven.

Wie zij waren, zagen wij reeds vroeger.

In November 1748 werd het getal vroedschappen

1) bl. 22 Gen. Verhoom, — en bladz. 75.

2) bl, 2 Gen. van Soey^ — en bladz. 75.
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van zeventien op 24 gebracht. De zeven uitverkorenen

van den Prins van Oranje waren

3. Mr. Nicolaas de Gijzelaar —
pensionaris van Gorinchem.

4. SiMON VAN Steeland ^).

5. SiMON Petrus Collot d’Escury —
oud page van Willem IV.

6. Mr. Anthony Hagoort —
schoonzoon van Mr. Abraham van Hoey ^).

7. Mr. Hieronymus van Hurck —
schoonzoon van Mr. Hendrik van Schuylen-

burch: zoon van wijlen Mr. Fran^ois van

Hurck.

Hij bedankte in 1761, toen hij Drossaard van

Vianen werd.

8. Mr. Hieronymus de Swart Steenis —
bloedverwant van Martinus van Barneveld ^).

Behalve deze werd benoemd Johan Vink
,

de

Schepen, wien wij boven ontmoet hebben. Zijn keus

was de eenige genoegdoening, die de aanklagers per-

soonlijk ontvingen. Doch hij bedankte Zijn plaats

werd ingenomen door

9. Mr. Sebastiaan van Nooten —
zoon van Seb. Willemsz. van Nooten^ Schepen

te Haastrecht, uit diens 2® huwelijk met

Agnes van der Geer. Geboren te Haastrecht

,

3 April 1713 f te Gorinchem Jan. 1790 ®).

1) Gen. de Gijzelaar^ bl. 68. 2) bladz. 66.

3) Zie Register, 4) Gen. van RLoey
^

bl. 2.

5) Gen. van Rurck
,

bl. 19 en Schuylenhurch
,

bl. 53.

6) Zie Register.

7) VAN SOMEREN, a. w. fol. 582.

8) Volgens welwillende mededeeling van Mr. N. F. van Nooten,

oud-raadsheer te Utrecht.



104

Gehuwd te Gorinchem 29 Nov. 1746 met Ca-

tharina Cornelia van Hurck
,
vermoedelijk

een dochter van Mr. Fran9ois van Hurck,

en geboren te ’s Gravenhage.

Met uitzondering van N®. 5, den oude page van

Willem IV, den eenige, van wien wij met genoeg-

zame zekerheid kunnen vaststellen, dat hij als aan-

hanger van Oranje in de regeering werd gebracht,

ontleenden deze nieuwe raden allen hunne titels aan

hun famieliebetrekking tot leden van de Vroedschap.

Evenmin als elders werd te Gorinchem de oligarchie

ten val gebracht. De zuivering was een wassen neus.

Hetzelfde geldt van het drietal, dat in de overige

jaren van het Stadhouderschap van Willem IV door

dezen werden gekozen. Toen Jacob Tierens bedankt

had en Johan Deym gestorven was, werden vroed-

schappen in

1749.

10. Db. Gornelis van Borgharen —
schoonvader van de raden Mr. Nicolaas de

Gijzelaar (N^. 3) en Mr. Adriaan Maarten

Daey, (N^ 1).

11. Mr. Hubertus Snoek —
oom van Mr. N. de Gijzelaar en van Mr.

Adriaan Maarten Daey.

In het voorjaar van 1750 stierf Mr. Pieter van Erp.

In zijn plaats koos de Erfstadhouder

12. Dr. Jacobus van Velsen —
zwager van Willem Hendrik van Barneveld.

Men ziet, de Gorcumsche regenten hadden geen

1) Zie Register.

2; Gen. SnoeJc, bl. 56.

3) Gen. SnoeJc, bl. 56.

4) ScHEFFER, Genealogie van hef geslacht Barneveld bl. 13.
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reden om over den Stadhouder te klagen. Evenmin,

na zijn dood, over de Gouvernante.

Johan Maurits van Hemert bedankte, ten einde

plaats te maken voor zijn zoon; ook

Mr. Jeronimo de Swart Steenis
,
omdat hij in de

commissie naar Suriname was benoemd. Mr. Anthony

Hagoort overleed.

Diensvolgens werden vroedschappen in

1752.

13. Diderik van Hemert ^
14. Mr. Martinus Pompe —

neef van Martinus van Barneveld.

15. Adriaan van Kruijskerken —
zwager van Hubertus Snoek, die met zijn

zuster Anna van Kruijskerken was ge-

huwd. Zij waren kinderen van Dr. Corn.

van Kruijskerken.

Den 23® April 1753 stierf Diderik van Hemert. In

zijn plaats werd vroedschap in

1753.

16. Theodorus van Diepenbruggen —
bedankt in April 1769, ten gunste van zijn

neef, N®. 24.

In 1758 bedankte Mr. Abrah. van Hoey Gz.
,
om

plaats te maken voor zijn zoon. Met hetzelfde doel

Dr. Cornelis van Borcharen.

Diensvolgens werd, volgens den wil der vaders en

der Vroedschap, door de Gouvernante gekozen in

1758.

17. Mr. Johan Schilthouwer van Hoey —

1) Gen. mn ffemert, bl. 25. 2) bladz. 66 noot.

3) Gen. Snoek
^

bl. 56. 4) Zijn titels ken ik niet.

5) Gen. mn Soey^ bl. 2.
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18. Matthijs van Borgharen —
schoonzoon van Nic. Ouwens.

Na den dood der Gouvernante
,
gedurende de min-

derjarigheid van den jeugdigen Erfstadhouder, werd

dit deel der stadhouderlijke rechten door de Staten

van Holland uitgeoefend. Meerder zekerheid
,
dan

men in de verloopen jaren had bezeten voor het on-

geschokt behoud der familieregeering
,
konden zij niet

schenken.

Toen Hieronymus van Hurck Drossaard van Vianen

werd, trad in zijn plaats als vroedschap op in

1761.

19. Mr. Adriaan Hagoort —
zoon van N^. 6 ,

schoonzoon van Mr. Hendrik

van Schuylenhurch.

De schrijver der volgende Memorien verwisselde in

Juni 1763 het tijdelijke met het eeuwige. Diensvol-

gens werd vroedschap zijn zoon:

1763.

20. Mr. Abrah. van Bleyswijk —
Zwager van N^. 19.

In 1766 heette Willem V meerderjarig. Het bracht

geen verandering in de familieregeering te weeg.

Er ontstond een vakature in Vroedschapscollege

door den vrij willigen afstand van Martinus Pompe.

Daarin werd voorzien door de keus van zijn neef

1766.

21. Adriaan Pompe —
schoonzoon van Joh. Hend. Verboom, neef

van Mart. van Barneveld.

1) Gen. Snoek

^

bl. 56 en Brandy bl. 18.

2) Gen. van Soey
^

bl. 2 en Schuylenhurch
^

bl. 53.

3) Gen. Bleyswijkf bl. 68 en van llooy
,

bl. 2.

4) Gen. Verboom, bl. 22.
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Den 29 April 1768 sliep Mr. Hendrik van Schuylen-

burch in. Eenige maanden later (1 Sept. 1768) Wil-

lem van Gennep. De erfstadhouder benoemde tot

hun opvolgers in

1768.

22. Mr. Dionys Hendrik van Schuylenburch —
neef van den voorganger, schoonzoon van

Joh. Hend. Verboom.

23. Mr. Johan Abraham van Thije Hannes —
schoonzoon van Mr. Willem Hendrik van

Barneveld.

Ter vervulling der vakature, ontstaan door het be-

danken van Theodorus van Diepenbruggen, werd ge-

kozen in

1769.

24. Dr. Theodorus van Diepenbruggen —
opvolger van zijn oom 16.

Een jaar of drie later bedankte of stierf Mr. Hub.

Snoek. In zijn plaats trad op in

1773.

25. Mr. Ludovicus van Toulon —
schoonzoon van Mr. H. de Graaf de Vapour,

neef van Joh. Hend. Verboom.

Twee jaar later ontstonden twee nieuwe vakaturen.

Nicolaas Ouwens bedankte. Mr. Martinus van Barne-

veld stierf.

Diensvolgens werden vroedschappen in

1775.

26. Jan Ouwens —
in de plaats van zijn vader; zwager van N®. 18.

1) Gen. Verboom^ bl. en Gen. ScJmylenhurch
^

bl. 53.

2) SCHEFFER, Geiieal. Barneveld, bl. 21.

3) Gen. Terhoom^ bl. 22 en Praam., bl. 62.

4) Gen. Brandy bl. 18.
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27. Matthijs Snoek, Hubertz. —
schoonzoon van Joh. Hend. Verboom.

De schout van Gorinchem, burgemeester enz., schoon-

zoon van Gaspar van Hoey, onze oude bekende uit

den Negenden
,
Cornelis van der Does

,
overleed in Juni

1777. Diensvolgens werd vroedschap in

1777.

28. Herm. Joh. Bercheyck ^).

In plaats van Mr. Hendrik van der Graaf de Vapour

werd vroedschap in

1778.

29. Lambert. van Meerten, Huibertsz. —
schoonzoon van Simon van Steelant

,
neef

van Willem Hendrik van Barnevelt.

In 1780 ontstonden er door sterfgeval als anderszins

vijf vakaturen in de Vroedschap. Diensvolgens wer-

den raden in

1780.

30. Thomas Dolegius Ad. Verboom —
in plaats van zijn vader Joh. Hend. Verboom,

die vrijwillig afstand deed.

Th. Dol. A. Verboom was schoonzoon van

Mr. H. van der Graaf de Vapour.

31. Joh. Hub. Ger. van Borgharen —
in plaats van zijn vader Matthijs van Bor-

charen. N® 18.

Schoonzoon van Mr. Abraham van Bleyswijk

m 20 .

1) Gen. SnoeJc^ bl. 56 en Schttgletiburch

,

bl. 53.

2) Persoon en titels zijn mij geheel onbekend.

3) Zie bladz. 66. Hij was de zoon van Huybert van Meerten en

Maria van Barnevelt, de halve zuster van Willem Hendrik. Zie

ScHEFFER, Gen. van Barnevelt, bladz. 12.

4) Gen. Schuylenhurch

,

bl. 53 en Praam

,

bl. 62.

5) Gen. Snoek, bl. 56 en Bleyswijk, bl. 68.
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32. JoHAN Snoek, Gijsb. —
in plaats van Nic. de Gijzelaar.

33. Engelbert de Gijzelaar —
in plaats van Simon van Steelant (f H Gct.

1780).

Zoon van Nic. de Gijzelaar, neef van Mr.

Adriaan Maarten Daey, N®. 1 en van Joh.

Hub. Ger. v. Borcharen N®. 31 enz.

In dit jaar deed Mr. Adriaan Brouwer van der

Werff — woonde hij nog altijd te Rotterdam? — af-

stand van zijn vroedschapsplaats.

In zijn plaats werd gekozen.

32. Dr. N. de Fremery. —
De titels van dezen ken ik niet. Het eenige

,

wat ik omtrent hem vond
,
is dit ^).

Zoon van Joh. de Fremery
,
predikant te Ber-

kenwoude, en Maria Cornelia de Fremery..

Geb. 31 Juli 1739; werd 3 Dec. 1762 med.

doctor, te Leiden; 29 Dec. 1778 schepen

te Gorinchem: 10 Nov. 1780 vroedschap

t Juli 1787.

Hij was gehuwd te Schoonhoven 22 Sept.

1772 met Lucretia Wilhelmina van Horbag

,

geb. te IJsselstein 21 Juli 1749.

In het volgende jaar, 1781, bedankte Dr. J. van

Velsen. In zijn plaats trad in het College der vroed-

schappen:

33. Anthomy Johan van Doorn, —
gehuwd met Agatha Maria van Velsen.

1) Zie Megister.

2) Gen. de Gijzelaar^ bl. 68 en Snoek
^

bl. 56.

3) VORSTERMAN VAN Oyen. Aanzienlijke Nederlandsche ge-

slachten I. 288.
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In 1783 waren diensvolgens vroedschappen van

Gorcum.

Mr. Adriaan Maarten Daey.

Mr. Sebastiaan van Nooten.

Adriaan Pompe.

Mr. Willem Hendrik van Barneveld.

Jhr. Pieter van Leyden.

Jhr. Sim. Petrus Collot d’Escury.

Adriaan van Cruyskerken.

Mr. Joh. Schilthouwer van Hoey.

Mr. Adriaan Hagoort.

Mr. Abraham van Bleyswijk.

Mr. Dionys Hend. van Schuylenhurch.

Mr. Johan Abrah. van Thije Hannes.

Dr. Theodorus van Diepenbruggen.

Mr. Bodewijk van Toulon.

Matthijs Snoek, Huybsz.

Mr. Jan Ouwens.

Herm. Joh. van Bercheyck.

Lambertus van Meerten.

Thom. Dol. Ad. Verboom.

Joh. Hub. Ger. van Borcharen.

Johan vSnoek.

Engelbert de Gijselaar.

Dr. Nic. de Fremery.

Anth. Joh. van Doorn.

Van deze 24 vroedschappen zijn zwagers:

Adriaan Hagoort en Abraham van Bleyswyk.

Ook:

Adriaan Pompe, Dion. Hend. van Schuylenhurch,

Matthys Snoek, Thom. Dol. Ad. Verboom.

Ook

:

Bodewijk van Toulon en Thom. Dol. Ad. Verboom.

Misschien verschuilen er zich nog wel meer onder,

dan ik opmerkte. Genoeg, om te bewijzen, dat de
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familieregeering eil het zwagerschap in Gorinchem

door 1748 geen letsel heeft geleden.

In den Negenden domineerde het schoonvaderschap.

Hier domineert het niet: maar het wordt ook niet

gemist. Abraham van Bleyswijk en Willem Hendrik

van Barneveld begroetten in hunne ambtgenooten Joh.

Hendrik van Borcharen en Johan Abr. van Thye

Hannes hunne schoonzonen. Misschien zijn er ook

in dit opzicht nog meer
,
dan mij in ’t oog vielen.

Voor de rest kan men veilig aannemen, dat verre-

weg de meesten neven onderling zijn. Wie lust heeft,

kan het zelf boven nagaan.

Voordat de eeuw zal eindigen, zal de band losser

zijn, die de raden van Gorinchem vereenigt. De
revolutie van 1795 verbreekt de familieregeering.

Doch in 1783 is deze toekomst geheel bedekt. Nie-

mand leest ze nog.

Andere overwegingen houden bezig.

De regentenoligarchie heeft in haar haat tegen het

Stadhouderschap het zaad van een algemeen verzet

met milde handen jaren achtereen uitgestrooid. Het

is welig opgeschoten, dank zij de bevruchting met

politieke doctrinen, uit den vreemde geimporteerd.

Het Stadhouderlijk gezag, geroepen om de centrale

macht der Unie te zijn, is ondermijnd, machteloos.

De tijd schijnt in 1783 gekomen, om het omver te

werpen.

De Gorcumsche regenten hebben geen reden tot

klagen over het Stadhouderschap. Van 1747—1783,

zes en dertig jaren lang, hebben zij in de regeering

der stad die leden hunner familien gebracht, die zij

zelve begeerden. Er is in al die jaren met zekerheid

maar één persoon, Collot d’Escury, aan te wijzen,

die zijn vroedschapsplaats uitsluitend aan stadhouder-
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lijk overwicht, niet aan zijn verdiensten als familielid,

had te danken.

En meer dan dit.

Vermindering der betrekkingen, die de regenten

steeds vermeerderden, was het kenmerk van elk tijd-

perk geweest
,
waarin

,
krachtig of zwak

,
de ontwikke-

ling der oligarchie was bestreden. Ook dit had na

1750 geheel opgehouden.

In 1757 vergunde de Gouvernante, dat het getal

secretarissen van twee op drie werd gebracht. Tien

jaar later liet Willem V toe (1769), dat de derde

burgemeester, door zijn vader in 1748 afgeschaft
,
her-

leefde. Van dit Stadhouderschap, dat blijkbaar niets

van zijn roeping begreep, had de oligarchie niets te

duchten.

Maar beginselen gaan bij haar boven belangen. Kon
Gorinchem

,
waar de groote staatsman

,
de pensionaris

van Haarlem, zijn loopbaan was begonnen, achter-

blijven: Gorinchem, dat de eere had de bakermat te

zijn der Toulon’s, der Gijzelaar’s enz., wier namen in

de eerste rijen der patriotten met eere werden ge-

noemd?

De vrijheid der regenten moest worden herwonnen

en gehandhaafd
;

de invloed van den Stadhouder

verbroken. „Den 16®® Juni — zoo berichten de Neder-

landsche Jaarboeken aan de geestverwanten — nam
de meerderheid der Vroedschap, in navolging van

andere steden het besluit, om voortaan, in gevolge

derzelver privilegiën, in het maken van nominatien

en begeven van commissien, op geene aanprijzingen

hoegenaamd acht te geven”.

Een regent is aan niemand, dan aan God verant-

woording schuldig en van niemand dan van God af-

1 ) Nederlandsche Jaarboeken^ 1783
,
1052

,
1438 ,
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hankelijk. Zoo hebben de Staten van Holland sedert

1587 geleeraard; zoo leeraren ook de lofredenaars van

het Stadhouderschap
,
den Zeeuwschen raadpensionaris

van der Spiegel a la tête ^). Waarin de patriotten ook

verschillen van hun tegenstanders, in dit punt zijn

zij het volkomen met hen eens. En zij handelen er

naar.

In Juni 1783 stelde de meerderheid der Vroedschap

te Gorinchem een schikking vast, om, nu de recom-

mandatien van den Stadhouder ter zijde waren gescho-

ven, hun tot regel te dienen, „zoo in het maken van

nominatien als bij het begeven van stadsambten en

commissien”.

Zoo werd de herwonnen vrijheid gehandhaafd en

bevestigd. Alle vroedschappen van 1783, met uitzon-

dering van Collot d’Escury, die het aanbod van de

hand wees, onderteekenden de hier volgende Con-

ventie. De oud-page van Willem IV was blijkbaar te

verblind, om de zegeningen van het regenten-patrio-

tisme in te zien.

1) Vreeui:, van d^r Spiegel^ III. 137.

Wkuken N®. 45.



Conventie gesloten tusschen de respective Leden

van de Regeering der Stad Gorinchem, den

0 en 16 Juny 1783 en volgende dagen.

Dewijl tot bevordering van het welzijn van een

Burgerstaat, en de wezenlijke belangen van dien,

niets nuttiger en noodzakelijker is
,
dan dat onder die

genen, aan wie het bestier van dezelve is overge-

laten en toevertrouwd, eene opregte en onbaatzugtige

vriendschap, en eene volstrekte harmonie en eens-

gezindheid plaats hebbe
,
tot welkers onderhouding en

meerdere bevestiging een ieder der leden, die het

corps der Regeering van zoodanig een Burgerstaat

uitmaken, al wat in hun vermogen is moeten aan-

wenden :

Daar de ondervinding van alle tijden en alle gevallen

heeft geleerd, dat niets meer daartoe kan contri-

bueeren
,
dan dat een ieder Lid van deselve Regeering

volgens eene juiste evenredigheid het genot hebbe

van de Benificien en Douceurs, die aan de Regeering

vastgehegt of daartoe betrekkelijk zijn, zonder dat

de een daaromtrent boven den andere prevaleere

:

En dat daarentegen de band van Vriendschap

en Eensgezindheid zou moeten verbroken worden.
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wanneer er onder de Regeeringsleeden zulken gevon-

den wierden, die strijdig met alle principes van Edel-

moedigheid, en met vertreding van de gronden van

Billijkheid zig niet ontzagen om alle middelen in ’t

werk te stellen
,
om hunne medeleeden van de

Beneficiën, die hun volgens tour zoude competeren,

te ontzetten, dezelve zig aan te matigen, zoo zijn wij

,

ondergeteekenden
,
Raden in de Vroedschap der stad

Gorinchem, tot voorkoming van het laatstgemelde

,

en om volgens de eerstgemelde Regelen van Billijk-

heid te handelen, met malkanderen overeengekomen

de volgende cordate conditiën aan te gaan
,
met dit

prijswaardig oogmerk, om de voorgemelde zoo heil-

zame eensgezindheid te cultiveeren en te bevestigen,

bestaande dezelve in de navolgende articulen:

Art. 1

Dat bij vacature van ’t Drostampt dezer Stede,

’t Dijkgraafschap van den Lande van Arkel
,
en het

Bailliuws ampt van Hardingsveld, in het vervolg tot

gemelde posten van wegen deze Stad op den voor-

slag zullen gebragt worden de drie oudste Regenten in

rang
,

die dese Conventie onderteekend en vooraf

gedeclareerd zullen hebben deselve posten te ambieeren,

en welk declaratoir tefiens zal moeten gepaard zijn met

eene uitdrukkelijke belofte
,
dat die geen

,
die tot de

voorschreven posten geeligeerd wordt, afstand zal doen

van alle zoodanige Ampten als hij op de Tijd van de

Electie zou mogen bekleeden
,

die hij na ’t sluiten

dezer Conventie mogt hebben verkregen, mitsgaders

dat hij deze Conventie in alles punctueerlijk zal na-

komen en onderhouden
,
en speciaal dat hij in ’t nomi-

neeren
,
eligeeren en ’t begeeven van ampten

,
zoo in

de qualiteit van Drossaard, als in die van Dijkgraaf

8*
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zig zal schikken en reguleeren naar de bepalingen en

ordres, die daarvan bij dese Conventie zijn gemaakt,

en voorts zig bijzonder bonden aan ’t geen bij het

volgende articnl is bepaald.

Art. 2.

Dat, uit aanmerking, dat volgens het octroy van

Koning Philips van den 28^ September 1560
,

’t Collegie

van de Vroedschap, behalve den Casteleyn als Hooft-

officier
,
moest bestaan uit vier en twintig personen

,

degeen die bij vervolg van tijd door de Leden dezer

Conventie tot Drossaard dezer Stad midsgaders Dijk-

graaf van den Lande van Arkel en Bailluw van Har-

dingsveld zal worden aangesteld, verpligt zal zijn,

om dadelijk na bekomen electie van deszelfs vroed-

schapsplaats te desisteeren.

Art. 3.

Dat, om een vaste bepaling te maken, omtrent het

aankomen van Burgermeesteren
,
voortaan daar toe op

de Nominatie zullen moeten gesteld worden die geene

van de Heeren Oud-Burgermeesteren
,

leden dezer

Conventie zijnde, die den langsten tijd zullen hebben

stil gezeten
,
en niet werkelijk met een van de commis-

sien zijn gebeneficeerd. Doch, zoo ’tkomt te gebeuren,

dat ’t nodige getal om de Nominatie te completeeren

niet kan worden gevonden onder gem. Heeren Oud

Burgermeesteren
,
die nogtans twee of ten minsten één

jaar zullen moeten hebben stil gezeten
,
voordat zij op

nieuw nominabel zijn, zoo zal of zullen in dat geval

’t oudste lid of leden uit de Vroedschap, die tot deze

Conventie behooren, en het Consulaat noyt bekleed

hebben, op de voorschreven Nominatie gebragt worden,
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doch dit alles nogtans met dién verstande, dat niemand

op de Nominatie van Burgermeesteren zal mogen

worden gesteld, die op de tour van deze of gene

Commissie
,
die den 2 January daaraan volgende wordt

begeven
,

zitten
,

en in de Conventie gedeclareerd

mogt hebben, genegen te zijn, om zoodanige commissie

te ambieeren.

Art. 4.

Dat, geconsidereerd zijnde, dat de Nominatie van

Burgermeesteren, volgens de oude costumen en de

octroyen dezer stad, moet worden geformeerd bij de

afgegane en nieuw aangekomen Schepenen
,
en dat in

den Schepenstoel ook altijd eenige personen uit de

Burgerij en buiten de Regeering zijn kunnen
,
men

de zaken daarheen zal tragten te dirigeeren
,

dat

altijd uit de Leden der Regeering tot Schepenen

zoodanige personen worden op de Nominatie gebragt,

die deze Conventie dadelijk zullen onderteekend hebben,

en voorts uit de Burgerij zulke personen, van welke

op goede gronden is te verwagten dat zij zig naar den

inhoud dezer Conventie zullen reguleeren; ten einde

daardoor zo veel mogelijk te effectueeren
,
dat op de

nominatie van Burgermeesteren geene Leden buiten

deze Conventie worden gebragt, en stiptelijk geobser-

veerd het gestipuleerde bij dezelve. Terwijl verder

wordt overeengekomen
,
dat die geene, die uit de Bur-

gerij reeds tot Schepenen geeligeerd of hier na daar-

toe geeligeerd wordende
,
zwarigheid mogten maken om

zig in ’t voorschr. opzicht of voor zoo veel hun betreft

naar deze Conventie te reguleeren, nimmer tot de

waardigheid van vroedschap zullen kunnen adspireeren,

als daartoe op de Nominatie niet gebragt zullende

mogen worden.
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Art. 5.

Dat alle de Leden die in voege voorn, aan de Tour
zijn, om op de nominatie tot Burgermeester gebragt

te worden, verpligt zullen zijn, zig de nominatie te

laten welgevallen, en voorts geeligeerd zijnde het Con-

sulaat aan te neemen
,
of bij manquement van dien

,

dat dezelve nooit met eenige der ambuleerende com-

missien of met eenige Stadsampten gebeneficeerd , of

op de voorslag of nominatien van eenige ampten

,

waar van het regt van voorslag of nominatie aan

dese stad competeert, of omtrent welke deze stad voor-

taan eenige directie zal hebben
,
of op de nominatie

van Burgermeesteren gebragt zullen mogen worden.

Art. 6.

Dat ingeval ’t zou mogen gebeuren
,
dat iemand op

de nominatie van Burgermeesteren gesteld, en niet

volgens rang geeligeerd, maar voorbijgegaan wierd,

zal niet alleen zoodanig iemand in dat geval, gelijk

van zelve spreekt, bij de volgende verandering van
Burgermeesterskamer van nieuws op de nominatie

gebragt worden, maar andermaal voorbijgegaan zijnde,

tot een dedommagement daarvoor zal kunnen vragen

en moeten genieten de eerst open vallende Commissie of

een der Heemraadsplaatsen in den Alblasser of Over-

waard
,
zonder dat dit aan denzelve voor een tourbeurt

zal worden toegerekend.

Doch, ten einde van dit Articul geen misbruik ten

nadeele van anderen zou mogen worden gemaakt,

is verder vastgesteld tot voorkoming, dat door nie-

mand onder de hand eenige directie worde gebruikt,

dat hij op zijn tour niet tot Burgemeester wierde geeli-

geerd, om door dien wege eenig meerder voordeel tegen
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de intentie van het gecontracteerde bij deze Conventie

te obtineeren, dat de leden, welke zig in ’t geval,

als in dit articul vermeld is
,
bevinden

,
gebonden zul-

len zijn op ’t woord van eer of bij requisitie van de

meerderheid der leden dezer Conventie, onder solem-

neelen eede in handen van den Presiderende of

Eersten Burgermeester, lid van deze Conventie zijnde,

ten overstaan van twee vroedschappen, mede leden

van dezelve, af te leggen, zig te expurgeeren, dat

zij directelijk noch indirectelijk eenige sollicitatien of

aanzoek gedaan hebben, dat zij als Burgermeester of

Burgermeesteren zoude worden gepasseerd
,
en ook ge-

heel onbewust te zijn, dat zulks voor of van hunnent-

wege te hunnen behoeve door anderen op eenigerlei

wijze geschied is, alles met dien verstande, dat zulk

een lid ’t Declaratoir of den Espurgatoiren Eed recu-

seerende, dadelijk van zijn gekozen Commissie en

alle verdere dedommagementen zal verstooken zijn en

blijven.

Art. 7.

Dat om alle de leden van deze Conventie in ’t

vervolg zoo veel mogelijk van de voordeelen van de

Regeering en van hetgeen daartoe eenige relatie heeft

te doen jouisseeren, voortaan niemand meer als één

ampt [zonder onderscheid of ’t zelve staat ter begee-

ving of electie van H. E. G. M.
,
van H. H. M.

,
van

Gecommitteerde Raden, van Zijne Hoogheyd, van dese

stad of van iemand anders; wordende alleenlijk voor

een ampt gereekend zulk een
,

’t welk gecombineerd of

afzonderlijk drie honderd guldens en daar boven ren-

deert, ’t geen de possesseurs ten aanzien van ’t mon-

tant op hun woord van eer en des gerequireerd wor-

dende onder eede te doen, conform ’t vorige articul.
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zullen moeten opgeven] te gelijk zal mogen bekleeden

;

en dat deze of gene ampten komende te vaceeren,

dezelve altijd zullen worden geoffreerd aan den oudsten

Heer in rang van deze Conventie en, die daarvoor

bedankende, aan dengeene, die op hem volgt, en

alzoo successivelijk
;

zullende alsdan dat lid
,

die ’t

zelve ampt komt te ambieeren
,
gehouden zijn dadelijk

afstand te doen van zodanig een andere permanente

post, waarmede hij reeds te voren mogt zijn gebene-

ficeerd, waarvan nogtans zullen blijven geexcipieerd

de leden der Conventie
,
die voor ’t sluiten van dezelve

een of meer ampten mogten hebben bezeten, welke

leden aan ’t bepaalde bij dit articul niet verder zijn

gehouden
,
dan ten aanzien van die ampten

,
dewelke

zij na ’t sluiten dezer Conventie eerst zullen verkrij-

gen, doch bijaldien iemand hieromtrent niet ter goe-

der trouwe mogt handelen, zal zoodanig een bij ver-

volg nooit met nominatie tot het Burgermeesterschap

of met eenige ambuleerende commissie of met den

voorslag of nominatie tot eenige ampten, noch met de

deputatie ter Vergadering van Hun Ed. Groot Mog.
begunstigd mogen worden.

Art. 8.

Dat insgelijks bij vacature van eenige commissien
in ’sHage en in de Admiraliteit op de Maze dezelve

mede van boven afgevraagd, en aan dat lid, die

dezelve zal willen ambieeren
,
gegeven zullen worden

,

zoodanig nogtans, dat diegene, die zijn tour heeft

laten voorbijgaan, op den tour zak blijven zitten: en

dat, wanneer iemand een of meer commissien mogt
gehad hebben, er in dat geval ten minste vier jaren

zullen moeten zijn verloopen, voordat zodanig iemand
weder een commissie zal kunnen ambieeren, ’t geen
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ook plaats zal hebben met betrekking tot die leden

,

die actueel in eenige der boven bedoelde collegien

sessie hebben.

Art. 9.

Dat het stilzitten gedurende den tijd van vier jaren

,

alvorens een der ambuleerende commissien te kunnen
ambieeren, zoo wel zal plaats hebben ten opzigte van
die Leden

,
welke maar een of twee

,
als ten aanzien

van die geene, die drie volle jaren in eenige der voorschr.

collegien gezeten zullen hebben : in dier voegen
,
dat

een gedeelte van een driejarige commissie voor een

volle commissie zal worden gerekend : met deze uit-

zondering egter, dat een gedeelte van een commissie
aan alle de Leden van deze Conventie op rang ge-

presenteerd en door niemand geaccepteerd wordende

,

’t zelve andermaal van boven af zal worden aangebo-

den, zonder dat dat gedeelte alsdan voor een tour-

beurt zal worden aangerekend aan dien geene, die ’t

zelve in dat geval komt te accepteeren.

Art. 10.

Dat de Leden, wier Ampten duizend guldens en

daarboven renderen
,
in geen collegien of commissien

van wat natuur of aard dezelve ook zouden mogen
wezen

,
in ^t vervolg zullen worden gecommitteerd

,

terwijl nogtans die geene, die zoodanige Ampten actueel

bij ’t aangaan dezer Conventie bezitten, en tegelijk

Leden van deze Conventie zijn, hun leven lang tot

de voorschr. commissien admissibel zullen zijn
,
op

den voet en onder de bepalingen als bij Art. 7 staan

vermeld.
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Art. 11.

Dat in ’t generaal over alle Stadsbedieningen en

ampten
,
welker begeving tot hiertoe gestaan heeft

aan Heeren Burgemeesteren
,
in wiens maand dezelve

zijn komen te vaceren, voortaan op dezelfde manier,

als tot dato dezes is geschied, zal worden gedisponeerd

door den Burgermeester, in wiens maand de vacature

valt, met uitzondering nogtans van het Ontvangers-

ampt van stadsmiddelen, en van de verponding, als

mede van de serviesmeesters plaats
,
welke drie stede-

lijke posten op den voet van het 7® Articul van boven

af onder de Leden der Conventie zullen moeten aan-

geboden worden, doch echter met deze bepaling, dat

de Burgermeester, in wiens maand een of meer der

drie voors. ampten zijn vacant geworden en die na

’t sluiten dezer Conventie met geen ampt is gebene-

ficeerd, het regt zal hebben om in de Conventie, al

waar het dat hij niet de oudste in rang was van de

geen, die op dien tijd nog geen ampt mogten hebben,

een der voorschr. vaceerende Posten te vragen
,
welke

als dan op hem zal moeten worden geconfereerd.

Art. 12.

Dat, zoo een der Heeren Regeerende Burgermeesteren

in de maand, waarin aan dezelve de begeving van

de vacant wordende Ampten en bedieningen compe-

teert, komt te overlijden, zal in dat geval door de

overigen over dezelve vacante ampten worden geloot,

hetgeen ook plaats zal hebben, indien bij resignatie

een ampt of bediening komt te vaceeren; in welke

beide gevallen degeen, aan wien de begeving zal te

beurt vallen, daarover naar welgevallen zal kunnen
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disponeeren
,
onverminderd nogtans vastgestelde bij

het elfde articul.

Art. 13.

Dat, met relatie tot die ambten, van welke de stad

ter vergadering van H. E. G. M. den voorslag of

nominatie heeft, op dezelve zullen gesteld worden de

oudste leden van deze Conventie
,
die daartoe mogten

inclineeren en tot dus ver met geen permanent ampt

na ’t sluiten dezer Conventie mogten gebeneficeerdzijn,

tenzij dezelve vooraf declareerden genegen te zijn

om daarvan in cas van electie te desisteeren, gelijk

al ’t zelve ook plaats zal hebben met opzigt tot die

posten, die in de poincten van beschrijving gebragt

worden
,

en waartoe deze stad eene bijzondere re-

latie is hebbende, wanneer door de gedeputeerden

ter dagvaart alle mogelijke devoiren zullen moeten

worden aangewend, dat op de Nominatien bij H. E.

G. M. te formeeren zoodanige personen worden gesteld

,

als daartoe volgens den inhoud van dit Articul bij

de Conventie zullen worden gedespicieerd.

Art. 14.

Dat, bij vacature van ’t Pensionaat of van de Secre-

tariaten de begeving daarvan zal geschieden volgens

’t begrip der meerderheid van deze Conventie.

Art. 15.

Dat, bij vakature van een der Vroedschapsplaatsen

daartoe op de nominatie gesteld zullen worden zoo-

danige personen
,

die vooraf als lieden van eer aan
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de drie oudste leden dezer Conventie verklaard en

beloofd zullen hebben, dat zij geeligeerd wordende

mede deze Conventie dadelijk zullen onderteekenen

en dat zij zich daarna in allen deelen zullen gedragen

;

waaromtrent deze rigtsnoer zal worden geobserveerd,

dat in ’t maken van deze nominatie ieder lid der

Conventie zal noemen drie personen
,
en dat die-

geenen, die gebleken zullen zijn de meeste stemmen

gehad te hebben, vervolgens op de nominatie gebragt

zullen moeten worden
,
doch omtrent ’t welke nogtans

is vastgesteld, dat de kinderen en kindskinderen van

de respective Regenten en Ministers dezer stad, en

onder dezelve de oudsten in jaren altoos bij voorrang

boven alle anderen met de nominatie zullen worden

gehonoreerd, en wel in dier voege, dat de oudsten

in jaren boven de jongeren altoos zullen worden gepre-

fereerd, zonder onderscheid of een hunner vaders of

grootvaders ouder in rang of jaren is geweest dan de

andere.

Art. 16.

En ten einde de goede Harmonie onder de Leden

dezer Conventie zonder eenige interruptie worde gecon-

serveerd, en meer en meer gecultiveerd, is verder

tot voorkoming van alle argwaan en naijver nog be-

sloten, dat niemand van degene, die tot vroedschap

dezer stad of uit hoofde dezer Conventie tot eenige

andere posten zijn gecommitteerd
,
direct noch indirect

door zig zelven of anderen eenige solicitatien ofte ten-

tames, hoe ook genaamd, tot het obtineren der electie

zullen mogen doen
,
op poene van nimmer of ooit

,

’t tegendeel kunnende bewezen worden, met eenig ampt,

commissie of nominatie gebenificeerd te zullen of

kunnen worden.
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Art. 17.

Dat voorts de Leden dezer Conventie in den Dijk-

steel thans, of in ’t vervolg zitting hebbende, verpligt

zullen zijn om voor zoo veel in hun vermogen is te

helpen effectueeren
,

dat er altoos ten minsten vier

Leden dezer Conventie in H corps der Regering in

dat collegie sessie hebben
,
die twee jaren als Heem-

raden gefungeerd hebbende, niet zullen mogen wor-

den gecontinueerd, ten ware geen genoegzaam getal

voor Leden voorhanden zijn mogt, in welk geval een

continuatie van nog twee of meer jaren plaats zal

mogen hebben.

Dat dezelve Leden ook gehouden zullen wezen om
zig in ’t maken der nominatien zoo van Heemraden

als van Penningmeester en Secretaris van den Lande

van Arkel boven en beneden den Zouwe, wanneer

dezelve mogt komen te vaceeren
,
te reguleeren naar

den inhoud van deze Conventie
,
waartoe

,
alsmede tot

’t bepaalde bij art. 20
,
men dan ook zal moeten tragten

te disponeeren die geene, die als Heemraden uit de

Burgerij in ’t Dijkcollegie sessie hebben, die nogtans

zich onverhooptelijk hiertoe niet willende engageeren,

ook nimmer eenige voordeelen van deze Regeering

zullen kunnen hebben
,
en mitsdien ook nimmer op de

Nominatie tot vroedschap gebragt zullen mogen worden.

Art. 18.

Dat de Schout civiel, lid van deze Conventie zijnde,

mede gehouden en verpligt zal wezen alle mogelijke

devoiren in ’t collegie van Laagdijk Heemraden aan

te wenden
,

dat bij ’t zelve alles
,
voor zoo veel deze

Conventie kan aangaan
,
volgens de teneur van dezelve

worde gedirigeerd, en speciaal dat ’tvoorsch. Ampt
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van Penningmeester en Secretaris van ’t land van

Arkel volgens ’t goedvinden der Conventie aan een

derzelver leden worde gegeven
,

als mede dat de

Groote Waardmansplaats van den lande van Arkel

beneden den Zouwendijk altoos zal blijven geanne-

xeerd aan ’t Heemraadschap van den Alblasserwaard

,

zoo als zulks tegenwoordig wordt gepractiseerd
,
en mits-

dien worde begeven aan dengene, die bij de Con-

ventie tot Heemraad in den Alblasserwaard wordt

gedespicieerd.

Art. 19.

Dat de Dijkgraaf mede gehouden zal wezen, om
zoo veel in zijn vermogen is, ’t mede daarheen te

dirigeeren, dat alle posten in den lande van Arkel

zoo boven als beneden den Zouwe komende te vacee-

ren en geschikt zijnde, om door leden van conditie

bekleed te kunnen worden, zoo als mede de gaarde-

rijen
,
die van den Banne alleenlijk uitgesloten

,
welke

aan den Stedehouder zal worden gelaten
,
aan de leden

van deze Conventie van boven af zullen worden aan-

geboden en geoffreerd.

Art. 20.

Dat, om de jongste leden van deze Conventie, die

op den tijd van ’t aangaan van dezelve nog met geen

der twee commissien in den Alblasser of Overwaard

zijn gebeneficeerd geweest, door de bovenstaande

schikkingen en bepalingen niet te priveeren van de

expectance
,

die dezelve thans tot ’t obtineeren van
een der voornoemde Heemraadschappen hebben, zul-

len dezelve volgens rang onder de voorsz. leden af-

lopen, en wel van die leden af te rekenen, welke
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dezelve thans bekleeden, tot ’t tegenwoordig jongste

lid der Regeering, dat deze Conventie bij ’t aangaan

derzelve zal onderteekend hebben
,
onverminderd egter

’t gestipuleerde bij het 6 Art. dezer Conventie, uit

hoofde van welk articul, voor ’tdaar bij bedoelde

dedommagement
,

gevraagd wordende de vacant val-

lende commissie in een der gem. collegien
,
zal ^t zelve

moeten worden gecedeerd door dengeen, die ze anders

zou zijn te beurt gevallen, welke dan met de volgende

commissie zal gebeneficieerd worden; — doch na dat

beide deze commissien beurtelings tot ’t tegenwoor-

dige jongste lid der Conventie inclusief zal zijn afge-

loopen, zullen dezelve na dien tijd van boven af aan

de leden der Conventie worden aangeboden, om een

van dezelve respectivelijk te bekleeden twee jaren,

met dien verstande
,

dat er ten minsten zes agter-

eenvolgende jaren zullen moeten zijn verloopen
,
eer

iemand weder met een dezer Commissien gebeneficeerd

zal mogen worden.

Art. 21.

Dat ’t geconvenieerde bij deze door de onderteeke-

naars als luyden van eer in allen deelen punctueelijk

en ten stipsten onderhouden en daarvan om geen

reden
,
hoe ook genaamd

,
dan met eene genoegzame

eenparigheid van stemmen zal mogen afgegaan wor-

den, zoodanig zelfs, dat wanneer maar twee leden

dezer Conventie ’t geconvenieerde mogten komen te re-

clameeren, daarin geen de minste verandering of eenige

alteratie gemaakt zal mogen worden.

Art. 22.

Dat ingeval er eenige duisterheid of dubietyten in
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deze of gene Articulen dezer Conventie mogt worden

bevonden, of daarover onverhooptelijk eenig misver-

stand of verschil mogt plaats hebben
,
de interpretatie

van alle duisterheden en de decisie van alle questien

of differenten deswegens zal staan aan de meerderheid

der Leden, deze Conventie onderteekent hebbende.

Wij
,
ondergeteekenden, beloven en verbinden ons op

’t kragtigste
,
dat wij in alle onze qualiteiten

,
welke

kunnen dienen tot uitvoering van ’t vastgestelde bij

deze Conventie
,
als luyden van Eer en Trouwe, ’t geen

voorschreven staat in alle zijne poincten en articulen

onverbreekelijk zullen onderhouden en nakomen

,

zonder in eenige maniere ooit te zullen dulden, veel

min zelfs aanleiding te geven, dat omtrent dit alles

of eenig Poinct of Lid van ’t zelve ooit eenige de minste

inbreuk plaats hebbe; alzoo wij in goede gemoede oor-

deelen, dat de inhoud van de boven gem. Conventie

alzints met het Rigtsnoer van eene evenredige billijk-

heid is overeenkomende en niet alleen zal kunnen

strekken
,
maar ook hoog noodig is tot bevestiging

van eene mutueele vriendschap
,
confidentie en een-

stemmigheid
,
midsgaders tot bevordering en hand-

having van T waar interest en de regten dezer stad

en derzelver goede ingezetenen.

Wijders beloven wij, ondergeteekenden, nog, dat

niemand onzer ooit eenige der origineele Conventien

noch copie van dien aan iemand, geen lid dezer Con-

ventie zijnde, zullen in handen stellen, veel min ge-

legenheid geven, dat dezelve worde gecopieerd.

En zijn hiervan gemaakt vier eensluidende, ieder

geschreven op een zegel van twaalf stuivers, dewelke

zullen blijven berusten onder de vier oudste leden in

rang van deze Conventie, dewelke zich bij deze ver-

binden te zullen effectueeren
,
dat in cas van overlijden
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dezelve dadelijk worden overgegeven aan dengene,

die uit deze Conventie tot ’t overnemen yan dezelve

zal worden gedespicieerd.

In oirconde en tot meerdere confirmatie van al

’t geen boven gemeld is
,
hebben wij

,
ondergeteekenden,

deze met onze gewone handteekening bekragtigd
,
bin-

nen Gorinchem den 6 Juni 1783 en volgende dagen.

De ondergeteekende Raden in de Vroedschap der

stad Gorinchem, met elkander aangegaan en op den

6 Juni 1783 en volgende dagen onderteekend hebbende

zekere Conventie
,
strekkende tot maintien van de

Rechten en Vrijheden dezer stad, als mede tot be-

waringe en handhaving van de goede harmonie en

eensgezindheid onder de leden van de Regeering, en

beseffende ’t nuttige en heilzame van deselve, de

billijkheid van alle de poincten en articulen van dien,

en midsdien de noodzakelijkheid
,
dat de gemelde Con-

ventie in alle desselfs deelen onveranderlijk stand grijpe

en geobserveerd blijve, beloven en verbinden ons

nader plegtiglijk als luiden van eer en trouwe bij

dese, dat wij nooit zullen toelaten, dat in den inhoud

van de voorzegde Conventie, met betrekking tot de

daarbij gemaakte schikkingen aangaande het Drossaards

Ampt
,
de Consulaten

,
de commissien en andere posten

,

de regeering dezer Stad concerneerende ofte daartoe

min of meer betrekkelijk
,
alle breeder bij voorschreven

Conventie vermeld
,

eenige de minste verandering

’t eenigertijd, wanneer of om welke reden hetzelve

zoude mogen wezen, zal mogen worden gemaakt, ten

zij met eene genoegzame eenparigheid van stemmen

der onderteekenaars
;
in dier voege en op dien voet

namelijk, dat wanneer maar twee der leden
j
die dezelve

ohderteekend hebben
,

of bij vervolg van tijd zullen

Werken N®. 45. 9
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onderteekenen
,
zich tegen dezelve verandering mogten

opponeeren, dezelve twee leden de gezegde Conventie

ten allen tijde zullen mogen reclameeren, te dien

efFecte, dat tegen hun zin en wil nooit geen alteratie

met relatie tot de zoo even gemelde schikkingen daar

in zal mogen plaats hebben.

Gelijk dat ook niemand der Leden van de Vroed-

schap dezer Stad
,
die gedifficulteerd of geweigerd heb-

ben tot de meergemelde Conventie
,
hen ter ondertee-

kening aangeboden, te accedeeren, na den eersten

Augustus aanstaande als Leden van dezelve zal of zullen

mogen worden ingenomen
;
en dat zelfs niemand onzer

daartoe direct of indirect eenig aanzoek of voorslag zal

mogen doen, ten einde zijne mede onderteekenaars

daar toe te persuadeeren
;
zijnde nogtans daarvan ge-

excipieerd de heer Vroedschap Mr. Adriaan Hagoort,

aan wien
,
zoo dra hij wederom in deszelfs Regeerings-

post zal komen te fungeeren, de vrijheid zal worden

gegeven om binnen veertien dagen tot de voorgemelde

Conventie, als mede tot deze nadere Acte, te acce-

deeren.

Terwijl wij
,
ondergeteekenden

,
egter om eene open-

bare blijk te geven van onze opregte gezindheid om
met alle de Leden van de Regeering, zonder uitslui-

ting van iemand, een onbaatzuchtige vriendschap aan

te gaan, aan die leden, die tot hier toe niet geteekend

of gedifficulteerd of geweigerd hebben de gezegde

Conventie te onderteekenen, nog tijd van beraad

geven tot den voorschr. eersten Augustus aanstaande

,

om inmiddels tot de gemelde Conventie te kunnen en

te mogen toetreden, zullende aan dezelve Leden (ei-

cept als voren) ten spoedigste en op de bekwaamste

wijze communicatie worden gegeven.

En zijn hiervan
,
even als van de Conventie

,
gemaakt

vier eensluidende, ieder geschreven op een zegel
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van twaalf stuivers, dewelke onder het daarbij be-

paalde verband mede zullen blijven berusten, onder

de vier oudste Leden in rang van dezelve Conventie.

Tot nakominge van al ’t welke wij dese met onze

gewone signature bekragtigd hebben in Gorinchem,

den 16 Juni 1783 en volgende dagen.”

De levensgeschiedenis dezer Conventie zal ik niet

vertellen. Misschien zal er in de oude hoofdstad van

’tland van Arkel wel iemand lust gevoelen, om den
draad, dien ik hier loslaat, op te vatten en Gorinchem
in den patriottentijd ons te teekenen. Het kan een

belangrijk verhaal zijn, waarin het aan afwisseling

niet zal ontbreken. 1787 en 1794 zullen er voor zor-

gen. In die jaren werd door stad en bevolking
,
re-

gent en burger de vrucht der familieregeering geoogst.

Een enkel woord ten slotte.

Toen ik voor eenige jaren door de welwillende mede-
deeling van den heer M. P. Boonzajer, notaris te

Gorinchem, deze Memorien en Conventien leerde ken-

nen
,
dacht ik niet, dat er zoo lange tijd zou verloopen

,

voordat de uitgave kon geschieden. Maar de genealo-

gische onderzoekingen vergunden geen snel voortgaan.

Toch blijven er nog enkele namen in de vorige

bladzijden over, waaromtrent ik niet voldoende inlich-

ting kan geven. Het geleverde is echter voldoende

voor het doel. Veler hulp heb ik bij dezen arbeid

genoten. De heer Boonzajer, te Gorinchem; mevrouw
de Douairière de Meuron Bayard

,
te Heusden

;
de heer

J . van Someren Brand
,
te Amsterdam

;
de heer P. R.

D. van der Kasteele
,
te ’s Gravesande

;
Jhr. Mr. A. J.

Rethaan Macaré, te Haarlem; Mr. P. A. J. van den

9*
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Brandeler, te ’s Gravenhage
;
de heer H. J . van Eeten

,

te Gorinchem
,
stelden bereidwillig hun familiegenea-

logien tot mijn beschikking. Ook de heer Chr. J.

Polvliet deelde mij heuschelijk uit de verzameling

genealogien, door hem bijeengebracht, mede, wat mij

dienen kon. Bovenal echter ben ik dank verschuldigd

voor de zeer verplichtende wijze, waarop de burge-

meester van Gorinchem, de heer C. van Andel, mij

het onderzoek op het Gemeentearchief bij mijne her-

haalde bezoeken gemakkelijk heeft gemaakt. De doop-

,

trouw-, en begrafenisboeken, bij wier onderzoek de

heer H. F. Emck zich door groote hulpvaardigheid

heeft onderscheiden
,
hebben nevens de resolutien der

Vroedschap mij een rijken oogst afgeworpen. De heeren

H. Jorisse Clausing, te Dordrecht, F. J van Buuren,

burgemeester van Meeuwen
,

P. G. R. Bos
,
burge-

meester van Benthuyzen, voldeden bereidwillig aan

mijn verzoek, tot het doen van nasporingen in het

archief hunner gemeente, gelijk ook Dr. W. N. du

Rieu in de pamflettenverzameling van de Leidsche

Bibliotheek. Van de heeren Mr. W. D. Bosch, presi-

dent der Rechtbank te ’s Hertogenbosch
,
en van Mr.

N. F. van Nooten, oud-raadsheer te Utrecht, enz.

ontving ik inlichtingen, die dezen arbeid tén goede

zijn gekomen. Hen allen betuig ik mijn oprechten

dank.

Amsterdam
,

Juni 1886.
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EERSTE HOOFDSTUK.

Generale articulen van een eeuwigdurende Correspondentie

en Vriendschap tusschen de ondergeschreven Burger-

meesteren, Oud-Burgermeesteren en Vroed-

schappen der stad Gorinchem.

Art. 1.

De ondergeschrevenen hebben malkander met eede

solemneel beloofd sig nooit van den anderen in het

stuk van de begeving van de beneficiën van de Rege-

ring der stad
,

soo vroedschapsplaatsen
,

als drost

,

burgermeester en heemraadschappen, te weten van den

Alblasserwaard en Overwaard, mitsgaders commissien

in de respective collegien, niets uitgezonderd, te zul-

len separeeren, maar deze altijd te zullen schikken en

reguleeren op den voet, als hierna zal worden vast-

gesteld.

Art. 2 .

Niemand zal in het toekomende door ons tot vroed-

schap werden vastgesteld, tenzij (hij) voor zijn electie

mede aanneme en met eede belove, dat hij dez^
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articulen piinctueelijk en in allen deelen zal nakomen
en agtervolgen; en voor zijn electie te dien einde

moeten onderteekenen het navolgende formulier en

belofte

:

„Ik ondergescbreven beloove en sweere, dat ik mij

„nooit in het stuk van de beneficiën van de regering

„dezer stad
,
zoo vroedschapsplaatsen als drost

,
burger-

„meester en heemraadschappen van den Alblasserwaard

„en Overwaard
,
mitsgaders commissien in de respec-

„tive collegien
,

niets uitgesonderd
,

zal separeeren
,

„maar mij in alles gedragen na de Conventie (waar-

„van mij bevorens lecture is gedaan) tusschen de

„correspondeerende heeren vastgesteld of met gemeen

„goedvinden nog vast te stellen: belovende wijders de

„Conventie na mijne electie tot vroedschap met mijne

„handteekening nader te zullen bekragtigen.

„Zoo waarlijk helpe mij God Almagtig!”
I

Art. 3.

In opzigte van de vacant vallende vroedschaps-

plaatsen is goedgevonden, dat iemand van de corres-

pondeerende Heeren komende te overlijden, zijn Ed.

zoon, of, indien (hij) meer zoons nalaat, een van zijn

zoons in zijn plaats tot vroedschap zal worden ver-

koren; en indien hij geen zoon nalaat, als dan een

kleinzoon van mansoir van desen : met dien verstande

nogtans, dat zoodanige zoon of kleinzoon den ouderdom

1) Dit 2e articul is den 25 December 1743 gealtereerd en vast-

gesteld, dat een aankomende of gedespicieerde Vroedschap de acte

van Conventie niet voor zijn aanstelling zal bezweeren, maar na
de lecture met handtasting en zijne onderteekening beloven, na

zijn aanstelling op het stadhuys
,
zulks met eede te zullen bekrag-

tigen (bl. 148).



van 20 jaren zal moeten hebben geadimpleert
;
en in-

gevalle hij bij het afsterven van zijn vader of groot-

vader den ouderdom van 20 jaren niet mogt hebben

bereikt
,
zoo zal hem de eerste vacant komende vroed-

schapsplaats uit het gemeen worden gegeven, zoo ras

hij den ouderdom voornoemd zal hebben verkregen.

Art. 4.

Doch
,
indien van overledene leden van deze Corres-

pondentie nog zonen of kleinzoonen van mansoir,

die op het overlijden van haar vader of grootvader

niet hadden bereikt den voorschreven ouderdom van

20 jaren, moeten geholpen worden, zoo zal in zoo

een geval de zoon of kleynzoon van mansoir van het

eerst afgestorven lid voorgaan.

Art. 5.

Zullende in alle de voorschreven gevallen onder het

woord van zoon of kleinzoon niet begrepen zijn een

behuwd- of aangetrouwde zoon of kleinzoon.

Art. 6.

Het zal ieder lid vrijstaan van zijn vroedschapsplaats

te mogen desisteeren voor zijn zoon of kleinzoon, zoo

wel van vrouws als mansoir, alsmede voor een be-

huwd of aangetrouwd zoon
,
schoon dat er nog iemand

overig was ,
die na het afsterven van zijn overleden

vader of grootvader ongeholpen was; wordende door

een behuwdzoon verstaan een zoon van zijn huis-

vrouw en voor een aangetrouwde zoon de man van

zijn dogter.
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Art. 7.

Alle andere vacant vallende vroedschapsplaatsen zul^

len begeven worden op volgende wijze, namelijk: dat

de oudste Heer in rang als vroedschap den eersten

toer sal hebben en zoo vervolgens ieder na zijn rang in

infinitum
, dat is te zeggen

,
als wanneer ieder lid een

toer zal hebben gehad, de begeving weder van boven

af aan
,
na ieders voorschreven rang telkens op nieuws

zal moeten beginnen en geschieden.

Art. 8.

Dat alle de vroedschappen
,
die na dezen zullen aan-

komen
,
niet eerder een toer op haar rang tot begeving

van een vroedschapsplaats zullen mogen hebben als

nadat zij zullen hebben gezien, dat alle de leden van

deze Conventie een toer na haar aanstelling hebben

gehad
;
dog beloven wij den Hr. Mr. D. van Bleyswijk

op aanstaande December tot vroedschap te verkiezen.

Art. 9.

Alle secretarissen na deze aankomende zullen eligibel

zijn tot vroedschap en haer secretariaat mogen blijven

behouden, tot dat (zij) van de beneficiën van de regee-

ring mede profiteeren
,
maar iemand vroedschap zijnde

zal geen secretaris mogen worden en geen pensiona-

ris zal tot vroedschap verkozen mogen worden noch

van de beneficiën van de regeering mogen jouisseeren.

Art. 10.

De Heemraadschappen van den Alblasserwaard en

1) Verg. boven bladz. 58.
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Overwaard zullen in deze schikking of Conventie niet

komen, maar beide, indien het doenlijk (is), op

den Heer van Bleyswijk werden geconfereerd, tot

zoo lang
,
dat hij een ander ampt uit de regeering zal

hebben; en is te dien einde vastgesteld, dat, indien

het besienderschap van de tol of het ontvangerschap

van de stad of van de verponding bij overlijden of

andersints komt open te vallen, ’t selve employ zal

moeten gegeven werden aen den voorn. Heer van

Bleyswijk.

Art. 11.

Een van de Heemraadschappen te geven aan de Hr.

Vechoven, zoo lang hij leeft of anders een burger-

meesterstoer etc. openvalt (?).

Art. 12.

De heer secretaris Schuylenburch
,
burgermeester

wordende, zal zijn secretariaat aan zijn zoon J. van

Korden gegeven
,
en hij verzogd worden om het selve

gedurende de minderjarigheid waar te nemen, en zoo

de voorschreven van Korden voor dien tijd kwam te

sterven
,
zal hij een ander mogen voorslaan ^).

1) De Secretaris Mr. Hendrik van Schuylenburch was den 22

Maart 1729 gehuwd met Petronella Deym, weduwe sedert 28 Oct.

1727 van Mr. Johan van Norden. Zie bl. 52.

Petronella Deym was den 11 Maart 1725 met Johan van Norden

gehuwd, en den 25 Mei 1727 moeder geworden van haar zoon

Johan, voor wien haar tweede echtgenoot in dit artikel het secre-

tariaat bedong. Het kind was zeven jaar.



Alle ampten bij de vroedscbap of Burgermeesteren

of op derzelver presentatie of voorslag moetende be-

geven worden, zoo binnen als buiten de stad, zullen

staan ter dispositie van den Burgermeester in der tijd,

die het zijn maand is, doch bij provisie onder limitatie

als blijkt bij het 10 en 14 art. ten opsigte van den

voormelden Heer van Bleyswijk en T. D. v. Schuylen-

burch is gearresteerd, en zal te dien einde aan den

Burgermeester in der tijd, die het zijn maand is,

brieven van voorschrijvinge worden gegeven
,
daar het

noodig is tot bekoming van het vaceerende ampt.

Art. 14.

Is geresolveerd en vastgesteld, dat de heer T. D.

van Schuylenburg zal moeten begiftigd werden met

het Ontfangerschap van de verponding of besiender-

schap van den tol, als wanneer vacant komen, nadat

de heer v. Bleyswijk voornoemd of het ontfanger-

schap van de stad of een van de twee voorn, ampten

zal hebben bekomen.

Art. 15.

Den Drossaard en Dijkgraaf in der tijd zal aan zijn

begeving worden gelaten alle de ampten ter dispositie

van het collegie van Dijkgraaf en Heemraden staande

,

ook de Heemraden boven de Souwendijk, dog niet

de Heemraadschappen van den Over- en Alblasser-

i) Thomas Dolegius van Schuylenburch was de jongste broeder.

Zie bladz. 52, gen. van. ScJmylenhwrch.



waard, doch bijaldien de Penningmeestersplaats van

het land van Arkel kwam vacant te worden, gedurende

het Drostampt van den Hr. Brand, zal om het selve

Penningmeestersampt worden geloot onder de tegen-

woordige correspondeerende Heeren
,

de heer van

Bleyswijk alleen daermede in begrepen, ingevalle be-

vonden wierd dat de Heer Drossaard niet had de

private aanstelling.

Art. 16.

Wordt geresolveerd en vastgesteld, dat iemand desis-

teerende van eenig ampt, tèr begeving van de vroed-

schap of Burgermeesteren staande, of op derzelver

voorslag moetende begeven worden, sig daaromtrent

voor den 28 September in ieder j aar zal moeten decla-

reeren aan Heeren Burgermeesteren in der tijd: en

zal na hetzelve declaratoir het voorschreven ampt

voor vacant worden gehouden en den tijd van drie

maanden moeten vacant blijven, zullende na de expiratie

van den tijd van drie maanden hetzelve ampt gelaten

worden ter dispositie van dien Heer Burgermeester,

in wiens maand het voorschreven declaratoir gedaan

is; doch bijaldien de Heer, die gedesisteerd heeft, voor

de expiratie van den gemelden tijd van drie maanden

kwam aflijvig te worden, zal hetzelve ampt als dan

begeven worden bij dien Burgermeester, in wiens maand

het sterfgeval zal wezen voorgevallen.

Art. 17.

Doch de ambten, waarvan afstand gedaan wordt,

van eenig collegie dependeerende
,
zullen gelaten wor-

den ter dispositie van zoo een heer, die in hetzelve

cessie heeft.
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Art. 18.

Het ontfangerschap van de gemeene middelen, het

ontfangerschap van de stadsmiddelen
,
het schoutsampt

civiel en het ontfangerschap van den tol, komende

te vaceeren door sterfgeval of afstand, zal hetzelve op

een lid van de vroedschap moeten vrorden geconfereerd.

Art. 19.

De schikking van de beneficiën van de regeering

wordt vastgesteld en gereguleerd
,
dat altoos zal moeten

geschieden na de volgende ordre : dat er zooveel eerst

komende beneficiën zullen genomen worden, als er

Heeren zijn, en zal de oudste Heer in rang de

voorkeur hebben en zoo vervolgens
,
mits dat niemand

een driejarigen toer zal mogen kiezen
,
die in de voor-

gaande schikking een driejarigen toer zal hebben gehad.

Art. 20.

En indien iemand in zijn toerbeurt of voordat hij

zijn toerbeurte zal hebben gehad, komt te overlijden,

zal die Heer de voorkeur hebben, dien het eerste be-

neficie toekomt; en twee of meer te gelijk zijnde, de

oudste Heer van deze in rang
,
om dien toer te mogen

nemen of op zijn ge^chikten toer te blijven staan, maar

iemand een driejarigen toer bij voorgaande schikking

gehad hebbende
,
zal in geen vollen 3-jarige toer mogen

invallen.

Art. 21.

En opdat hier door niemand in zijn Burgermeester-

lijjre rang mogt werden verkort, zoo is vastgesteld dat
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voortaan de Burgermeesterlijke rang geschikt en ge-

reguleerd zal worden na den ouderdom in rang, die

ieder als vroedschap competeert
,
dat is

,
dat die ouder

vroedschap is, ook onder de Burgermeesters rang en

cessie zal hebben voor de Burgermeesters, die jonger

vroedschap zijn
,
schoon zoo een jonge vroedschap bij

inval of andersints eerder Burgermeester mogt ge-

worden sijn.

Art. 22.

Indien iemand bij inval een driejarigen toer krijgt,

zoo zal hetselve hem in de volgende schikking voor

een Sjarigen toer gerekend worden; doch als zoo een

openvallende toer niet geheel 3 jaren is, zoo zal de-

selve aan dien Heer voor een 2jarigen toer toegerekend

worden.

Art. 23.

Is vastgesteld
,
als een Heer zijn gekozen toer niet kan

of wil waarnemen, en dezelve vervolgens moetende

komen aan de keur van Heeren, die haar toer nog

niet gehad hebben
,
dat zoo een Heer zal mogen nemen

den toer van ^ien Heer, die den afgestanen toer ge-

kozen heeft, en zal deze keur moeten geschieden op

den voet, als omtrent den inval gereguleerd is.

Art. 24.

De beneficiën van de regeering zullen alleen geno-

ten worden bij de 12 oudste correspondeerende Heeren,

1) Dit artikel is bij de ampliatie Art. 2 veranderd (hier achter

bladz. 148).



en alle nieuwe vroedschappen, die na den voornoemden

Heer van Bleyswijk aankomen
,
zullen in die eerste

te maken schikking van den toer na hunne aanstel-

ling geen toer mogen hebben, maar eerst in de vol-

gende schikking, schoon zij waren in het getal van

de 12 oudsten en bij versterf van een van de 12 oudsten

zullen de overigen ieder op zijn rang invallen.

Art. 25.

Een commissaris van de finantie stervende, zal de

oudste in rang daartoe worden aangesteld.

Art. 26.

De groote Waartsmansplaats van het land van Arkel

zal altoos met het Heemraadschap van den Alblasser-

waard geenclaveerd blijven.

Art. 27.

Iemand
,
den 2 Jan. tot Drost of Gecommitteerde

in een collegie wordende aangesteld
,
zal geen regt om

in te vallen hebben.

Art. 28.

Is vastgesteld
,
dat geen penningmeester van het land

van Arkel in de schikking van de toeren het Drostampt

1) Art. 27 is den 25 December 1743 gealtereerd en vastgesteld,

dat iemand op den dag van de verandering van de Regering zijn

gekozen toer geaffecteerd wordende
,
geen regt meerder zal hebben

om in te vallen.
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zal mogen kiezen, gelijk ook niet in het vervolg die

Heeren
,

die van eenige collegien ampten bekleeden

,

waardoor zij
,
om als lid in zoo een collegie cessie te

hebben, worden gesecludeerd, diezelve collegien zullen

mogen kiezen.

Art. 29.

Bij vacature van het Pensionarisschap zal hetzelve

gelaten worden ter begeving van den Heer Drost en

Burgermeesteren in der tijd, met adjunctie van nog

drie Heeren uit de overige agt oudste leden van de

Correspondentie
,
die daartoe bij loting zullen worden

gecommitteerd, met magt om die aanstelling ook met

meerderheid te moeten doen, bijaldien (zij) malkan-

der bij inschikking niet kunnen verstaan.

Art. 30.

Zijn de toeren geschikt als volgt etc ^).

Art. 31.

Indien buiten verwagting eenig verschil over ’t ver-

stand van eenige articulen van deze Conventie of ander-

sints tussen de correspondeerende Heeren mogt ontstaan

en hetzelve in der minne niet kan worden bij gelegd,

zoo is vastgesteld, dat hetzelve aan de arbitrage van

drie onpartijdige regtsgeleerden zal worden gesubmit-

teerd.

1) hetzelve vervalt als zijnde vervuld (Aant. van den kopiist).

Werken N®. 45. iO
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Art. 32.

Van deze Conventie zijn gemaakt twee eensluidende

instrumenten, die zullen berusten, een onder den Heer

van Erp en een onder den Heer van Hurck, en bij

oudste in rang.

(was geteekend)

van Erp,

van Hurck,

Deym,

van Hemert,

van Schuylenburch

,

Barnevelt

,

Tierens

,

Leeuwen en

Verboom.

Ik, ondergeschreven, hebbe bij eede solemneel, na

voor mijne electie tot Vroedschap, ingevolge het 2 articul,

van de vorenstaande Conventie lecture gehad te hebben,

beloofd als bij het 2 articul, en confirmeer nog mij

daarmede. Zoo waarlijk helpe mij God Almagtig.

Den 6 Jan. 1735. (was get.)

Bleyswijk.

versterf onder den volgenden

Act. Gorinchem

20 febr. 1734.

Eed,
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Ampliatie van de voorgaande generale Conventie

en Correspondentie.

Art. 1.

Dewijl de Hr. Vechoven overleden en de Heer

van Bleyswijk door het overlijden van den Heer van

Hoey 2) ontfanger geworden is
,
zoo is vastgesteld

,
dat

de Heemraadschappen van den Over- en Alblasserwaart

in de loopende en volgende schikking voor het gemeen

zullen blijven en waargenomen worden door twee van

de tien corréspondeerende heeren, mits van een van

de Heemraadschappen jaarlijks uitkeerende ƒ 400, die

verdeeld zullen worden onder dezelve, of bij overlijden

bij een of eenige van dezelve
,
onder de overigen onder

egale portien; doch zal ieder Heer in het jaar, waar

in hij sterft, voor voluit van dat jaar bij zijne erfge-

namen genoten worden
;
en dit alles, tot dat een tweede

schikking van de beneficiën van de regenten zal worden

gemaakt, als wanneer de voorschreven 2 Heemraad-

schappen mede onder de beneficiën gebragt en voor

een toer sullen moeten genomen worden.

Art. 2.

De beneficiën van de regeering zullen genoten en

geprofiteerd worden bij alle de correspondeerende

Heeren onder dese mits, dat alle de nieuwe vroed-

schappen
,
die na den Heer van Bleyswijk aankomen

,

1) Hieronymus van Vechoven, oud burgemeester, overleed 10

Dec. 1734.

2) Gaspar van Hoey, oud burgemeester, overleed 25 Feb. 1735.

Hij was gehuwd met Gornelia van den Esch, en de vader o. a.

van Abraham, die jaren lang ambassadeur te Parijs was. Zie de

genealogie in de Inleiding^ bl. 2.

10*
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in de eerste te maken schikking van de toeren, na

hunne aanstelling, geen toer zullen mogen hebben,

maar eerst daarna in de volgende schikking : en wordt

door dit geresolveerde het 24 Articul van de voren-

staande generale Conventie vernietigd, gelijk in mar-

gine staat aengeteekend.

Actum 7 April 1735.

(aldus geamplieerd, gealtereerd en

gearresteerd door allen:

(was geteekend)

van Hurck,

Deym,
van Hemert,

van Erp

,

Schuylenburch

,

Barnevelt

,

Tierens

,

Leeuwen,

Verboom,

Bleyswijk.

Eeden,

Wij ondergeschrevenen hebben bij solemneelen Eede

etc. vide hier voren, den 6 Jan. 1736.

(was geteekend.)

Vapour

,

Barnevelt

,

Ik ondergeschreven hebbe bij solemneelen eede etc.

den 1 Jan. 1737. (was get.)

V. Gennep,

Vergadering van 23 November 1735.

De Hr. van Catwijk in de maand van den Hr.
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Deym overleden zijnde, zoo stelt sijn Ed. ingevolge

het 13 Articul van de Correspondentie den Hr. van

Schuylenburch voor, om brieven van voorschrijving

te hebben tot het Drostampt van Heusden, het welk

aan hem is geaccordeerd.

Vergadering van 24 Mei 1738.

De schikking 2) van de beneficiën van de regeering

met het loopende jaar zullende expireeren, is op nieuws

verkozen bij ieder lid, als volgt:

bij den heer Schuylenburch^ de Gecommitteerde Raad

met Mei 1739, voor 3 jaren.

bij den Burgermeester van Erp
,
het Burgermeesterschap

voor den jare 1740 en 1741.

bij den heer Deym, bij schikking, het Burgermeester-

schap voor den jare 1740.

bij den heer Barnevelt, het Drostampt, ingaande Mei

1740—43.

bij den heer Tierens
,
de Generaliteits Rekenkamer in-

gaande Mei 1740—43.

bij den heer Deym, de Admiraliteit ingaande Novem-

ber 1740—43.

bij den heer van Hurch, het Burgermeesterschap voor

de jaren 1741 en 1742

1) Den 13 Nov. 1735 stierf aan de kinderpokken Willem, baron

van Lier, heer van de beide Gatwijken, Burgemeester en Pen-

sionaris van Schoonhoven, Drossaard en Dijkgraaf van Heusden,

Drossaard en Schout van Breda, 43 jaar oud.

De aanbeveling van T. D. van Schuylenburch baatte hem niet.

H. E. G. M. benoemden Antoni van Repelaer, burgemeester van

Dordrecht, tot Gasteleyn, Drossaard, Schout en Dijkgraaf over

Stad en Lande van Heusden, den 9 Maart 1736 {Oudenhoven,

Beschrijving van Heusden, bl. 184).

2) De schikking van 1734, waarvan boven art 30 sprake is,

ontbreekt. Hieruit volgt, dat de copie is genomen na 1738. J,
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idem bij den heer van Hemert

bij den heer Verboom^ het Burgermeesterschap van

1742 en 1743.

bij den heer Leeuwen^ de Gecommitteerde Raden in-

gaande Mei 1742—45.

bij den heer van Bleyswijk, het Burgermeesterschap

van 1743 en 1744.

Dewijl het Burgermeesterschap van het jaar 1740

niet gevoegelijk heeft kunnen gevonden worden, zoo

is goedgevonden, dat de heer Deym voor het jaar

1740 voor één jaar tot Burgermeester zal worden aan-

gesteld
,

onder conditie
,

dat hij in de volgende

schikking of kiezing ook maar voor één jaar het

Burgermeesterschap zal mogen kiezen.

Nog is goedgevonden, dat de Heemraadschappen

van den Alblasserwaard en Overwaard tot den jare

1741 en 1742 inclusive in het gemeen zullen blijven,

zullende de daarna vacant vallende Heemraadschappen

in de volgende kiezing worden gebragt.

Aldus gekozen en gearresteerd ten huise van den

heer Verboom, den 24 Mey 1738.

(was get.)

Tierens.

Leeuwen.

Verboom,

van Erp.

van Hurck.

Deym.

van Hemert.

Schuylenburch.

Barnevelt.

Bleyswijk.

Barnevelt.

van Gennep.
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Vergadering van 8 Mei 1739.

Ter voorkoming van differenten
,
welke tusschen den

heer Drossaard en Schout civiel in der tijd zoude

kunnen ontstaan over het genot van de civiele boeten

,

is goedgevonden, dat de Schouten civiel, die in het

vervolg zullen worden aangesteld, bij het exhibeeren

van hunne commissien, zullen moeten beloven, dat

(zij) hetselve employ met relatie tot civiele boeten niet

anders zullen bedienen, als op die voet en wijze, gelijk

nu en sedert lange jaren is bekleed geworden: en

dat dientengevolge alle civiele breuken
,

door den

Drossaard bekeurd, vervolgt, afgemaakt en de boeten

daarvan geproffiteerd zullen worden: preserveerende

evenwel aan den Schout de breuken en bekeuringen,

in Schepenskamer voorvallende.

De voorschreven resolutie is bij provisie bij de

correspondeerende Heeren vastgesteld, en zal naderhand

bij vacature in de Vroedschap gebragt en aldaar in

eene resolutie geconverteerd worden.

Den 3 Mei 1739
,
ten huise van den Burgermeester

van Leeuwen.

(get.)

V. Hurck.

Leeuwen,

Verboom.

Bleyswijk.

V. Erp.

Deym.

Barnevelt.

Barnevelt.

V. Gennep.

Vergadering van 28 Juli 1740.

De Heer Burgermeester van Erp heeft aan de corres-
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pondeerende Heeren gecommuniceerd, dat
,
ingevolge

het 14® articul van de generale Conventie en Corres-

pondentie den 20 Feb. 1734 gearresteerd
,
aan den Hr.

T. D. 1) van Schuylenburch het ontfangerschap van

de verponding of het besienderschap van den tol,

als wanneer een van deze komen te vaceeren, moet

worden gedefereerd en hij daarmede begiftigd; het-

welk alleen geschied is ter contemplatie van de familie

van den voorschreven Heer van Schuylenburch, de-

welke met goedvinden van de correspondeerende

Heeren gaarne zoude zien, dat bij deze werd ge-

arresteerd en vastgesteld
,

dat de Hr. T. D. van

Schuylenburch bij vacature van het ontfangerschap

van de verponding met hetzelve wierd begiftigd, en

dat het besienderschap van den tol
,

als hetzelve

komt te vaceeren, in gevolge het 13 articul van de

voorschreven Correspondentie wierd gelaten ter dis-

positie van den Burgermeester in der tijd, in wiens

maand de tegenwoordige besiender zal komen te over-

lijden;

waarop omvrage gedaan zijnde, hebben de onder-

geteekende correspondeerende Heeren eenpariglijk het

voorschreven versoek geaccordeerd en bij deze vast-

gesteld en geresolveerd, dat de Hr. T. H. v. Schuylen-

burch zal moeten begiftigd worden met het ontfanger-

schap van de verponding
,

als wanneer hetzelve zal

komen te vaceeren, wordende in soo verre het 14

articul gealtereerd, en de dispositie van het besiender-

schap van den tol gelaten aan den Burgermeester in

der tijd, in wiens maand het sterfgeval zal komen

voor te vallen: zullende de absente leden van de

1) Thomas Dolegius. De laatste naam was die van zijn groot-

moeder. Zie bl. 52, gen. Schuylenhnrch eii bladz. 62, gen. Hendrik

Praam.
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Correspondentie bij de eerste occasie verzogt worden

sig hier mede te willen confirmeeren en dit geresol-

veerde mede te onderteekenen
,
hebbende de Heere

van Schuylenburch en Tierens bij missive, door den

Burgemeester Deym geproduceerd, sig reeds dese re-

solutie laten welgevallen.

Aldus gealtereerd en gearresteerd bij ons onderget.

den 28 Juli 1740.

(get.)

Barnevelt.

van Erp.

Deym.

Bleyswijk.

V. Hurck.

Leeuwen.

Verboom.

Vapour.

Barnevelt.

V. Gennep.

Dito als voren. Op het verzoek van eenige corres-

pondeerende Heeren is goedgevonden, dat aan Arie

Visser gepermitteerd zal worden, zijn marktschipper-

plaats op Amsterdam te mogen quitteeren
,
en dat zijn

zoon in desselfs plaats door Burgermeesteren ten

eersten zal worden aangesteld
,
zonder dat dit exempel

in het toekomende in consequentie zal mogen ge-

trokken worden.



TWEEDE HOOFDSTEK.

Korte en sommiere aanteekening van alle hetgene dat

eenige annotatie verdient, dat er sedert den jare

1737 in de Correspondentie, Vroedschap en

op Schepen Kamer is voorgevallen.

1738.

Den eersten Kerstdag 1737 is de Correspondentie ge-

weest aan het huis van den heer Verboom
,

daar

die heer nevens den heer van Leeuwen, ingevolge

de Conventie, gearresteerd en beeedigd op den 20

Febr. 1734, zijn gedespicieerd en vastgesteld, om uit.

December 1737 voor de jaren 1738 en 39 geeligeerd

te worden tot Burgermeesteren: gelijk die heeren op

dien dag daartoe ook met unanieme stemmen door

de Vroedschap zijn aangesteld: nadat door de leden

van de Vroedschap mondeling een dubbel getal van

Burgermeesteren was gemaakt.

Dien eersten Kerstdag 1737 zijn in de Correspon-

1) Burgemeesteren van Gorinchem waren in 1738, Mr. Jacob

Tierens, Gerard Leeuwen van Wusthuizen en Johan Hendrik Ver-

boom (van Someren a. w. bl. 579).
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dentie de Heeren van Schuylenburch
,
van Bleyswijk,

van Gennep, Schut, Geenland, Brant en Dirk Ouwen

s

gedespicieerd
,
om het Schepenampt voor den jare 38

waar te nemen ^).

S’anderen daags is er aan het huis van den heer

V. Meeuwen als President Schepen van den jare

1737 door schepenen gemaakt een dubbel getal, de-

welke aan de vroedschap den 29 zijn gepresenteerd

,

die daaruit des anderen daags de voornoemde zeven

Heeren hebben verkozen. Den 31®^, nadat de nieuwe

Burgermeesteren waren geeligeerd, hebben zij in handen

van den president Burgermeester Tierens den eed

afgelegd: waarop de gezamenlijke Vroedschap, minis-

ters, nieuwe en oude schepenen den Burgermeester

Leeuwen na huis hebben geconduiseerd.

Den 1 Jan. 1738 heeft de President Schepen den

Hr. Burgermeester Schuylenburch schepenen ’s mid-

dags na kerktijd laten convoceeren, alwaar alle de

schepenen present zijnde
,
door den Heer Schout

een korte felicitatie werd gedaan, met toewensching

van veel zegen in het begonnen jaar.

Wanneer de voornoemde president, nadat zijn WelEd.

Schepenen had gevraagd
,
of hij den Heer Schout wilde

bedanken, het op de volgende wijze heeft gedaan:

„Edele Wel Agtbare Heer! De heeren Schepenen

„bedanken UEDW. A. voor die vriendelijke aanspraak

„en felicitatie, UEdW. A. ons hebt gelieven te doen:

„wij kunnen derhalve ons niet dispenseeren om U. E.

„W. A. met veel hertelijkheit toe te wenschen, dat

„die segeningen, die over ons zijn gedaan, mede op

1) Deze 7 heeren komen als Schepenen op de lijst bij van

Someren bl. 579 voor.

2) De heer v. Meeuwen is J, M. v. Hemert, oom van den schrijver.

3) Schout was Cornelis van der Does. — Zie Inleiding.
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„U. E. A. dierbare persoon en geeerde familie in een

„dubbele mate moge redundeeren

:

waarop de Hr. President de Schepenen geliefde

aan te spreken, in substantie als volgt:

„Edele Wel Agtbare Heerenl dewijl de eerste dag

„van het jaar ons voor de eerste maal gelegenheid

„geeft
,
dat wij elkander als schepenen mogen begroe-

„ten, zoo moet ik UEDWA. temoigneren, dat het mij

„ten uitersten aangenaam is, dat wij dese post met zoo

„eene gewenschte gezondheid beginnen. Ik wil hopen

,

„dat deselve ook zoo door ons zal worden geëindigd.

„Wij zullen, E. W. A.
,
bekleeden een post, die ten

„uiterste aanzienlijk, maar teffens ook ten allerhoog-

„sten zwaarwigtig is, want is niet, Mijn Heeren, het

„leven en de dood van die geene, die zijn naasten

„verongelijkt, in zijn bloed of goed, in onze handen

„gesteld? zijn wij niet, Mijn Heeren, regters om ge-

„regtigheid te oefenen, om geschillen te slegten, zoo

„wel aan de rijken als aan de armen ? Laten wij dan

,

„Mijn Heeren, ons zonder aanzien van personen ons

„in ons ampt getrouwlijk gedragen : laten wij de

„schuldigen geenzints onschuldig houden, laten wij

„den arme doen als den rijke en den rijke als den

„arme, opdat wij te genen dage, wanneer wij zullen

„moeten verschijnen voor den Regter aller regteren

,

„aldaar onbeschaamd en vrijmoedig komen mogen;

„opdat wij dus deel mogen krijgen aan Gods eeuwige

„liefde, met welke Zijn volk, in de kragt van Jezus

„voldoeninge
,
begunstigd wordt. Laten wij dan God

„bidden, dat Hij in onze vergadering altoos tegen-

„woordig zijn wil, en ons wil bekwaam maken tot

„dat zwaarwigtig werk
,

waartoe Hij ons geroepen

„heeft
,
want uit en van ons zelfs zijn wij daartoe

„ten eenemale onbekwaam. Bid dan voor mij
,
Mijne

„Heeren
,

gelijk ik voor ulieden bid. Laten wij
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„ondertusschen met vriendschap ons ampt aanvaarden,

„daar in voortgaan dit geheele jaar: laten wij mal-

„kander met raad en daad bij staan. Dan zullen wij

„den last, die ons is opgelegd, blijmoedig en met ver-

„genoeging dragen. Wees verzekerd, E. W. A,
,
dat

„ik alles wat in mij is tot het een (en) ander zal

„tragten te contribueeren en dat ik daarvan altoos

„reeele preuves zal geven”.

Waarop wij voor dien dag, nadat de boden haar

roeden
,
behalve de oudsten

,
zijn afgenomen en nadat

er was uitgeroepen
,
of iemand regt begeerde

,
geschei-

den zijn.

Den 2 Jan, zijn wij weder boven geweest te 12 uren.

Toen waren ook gedagvaard de procureurs en de bo-

den; welke eerste binnengekomen zijnde, zoo heeft

de president haar gevraagd, na dat ze ons veel

zegen hadden toegewenscht
,
of zij bereid waren haar

ampt voor den jaare 1738 op den gedanen eed weder

te aanvaarden. Zij antwoorden ja. Toen is haar ge-

communiceerd, dat er alle 14 dagen regtdag zou zijn

,

het zij er zaken of geen zaken waren.

Toen werden de boden binnen geadmitteerd, die

weder in haar bediening werden gesteld
,
met een

ernstige recommandatie
,
dat zij sig in alles ordentelijk

zouden gedragen en dat zij aan mijn Heeren van het

geregt in het generaal en aan ieder lid in het particu-

lier die veneratie zouden bewijzen, die zij aan dezelve

verschuldigd waren. Zij versogten, dat het de laatste

Woensdag van de maand altoos Commissaris regt-

dag zijn mogt, hetwelk haar is toegestaan, mits dat

zij aan de commissarissen daarvan kennis moeten

geven.

1) Mr. Diderik van Bleyswijk was schepen.
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Den 26 April is de Correspondentie geweest aan het

huis van den Burgermeester Leeuwen, alwaar onder

anderen geresolveerd is
,
dat de absente Heeren tegen

Saterdag na de aanstaande vergadering zoude be-

schreven worden, om een nieuwe schikking te arres-

teeren, vermits de tegenwoordige aanstaande nieuwe

jaar stond te expireeren
;
en den 2 Jan. 1739 een nieuw

lid, om in het collegie van Gecommitteerde Raden te

fungeeren, moest gedespiceerd worden.

Den 24 Mei is de Correspondentie geweest aan het

huis van den Burgermeester Verboom. Alle de corres-

pondeerende Heeren waren present, except de heer

van Wulven ^). Daar werd geproponeerd, dewijl de

convocatie geschied was
,
om een nieuwe schikking te

maken, omdat dezelve dit jaar stond te expireeren,

dat de leden haer plaats zouden nemen volgens haer

rang als vroedschappen, hetwelk geschiedde. Toen

werd de Correspondentie voorgelezen, en bevonden

dat, ingevolge het eerste articul van de ampliatie

van de Conventie
,
de Heemraads plaatsen van den Al-

blasser- en Overwaard in deze schikking niet moesten

gebragt worden
,
maar zoo lang dezelve duurde voor

het gemeen moesten gelaten worden
,
en dat

,
ingevolge

het tweede articul van de voorschr. ampliatie, den drie

Heeren
,
die na mij vroetschappen geworden waren

,

geen toer in deze schikking mogt gegeven worden;

omdat daar is geresolveerd, dat de nieuwe vroedschap-

pen geen toer zullen hebben, voordat de loopende

toer
,
waarin dat zij geeligeerd werden

,
af is geloopen

,

1) Heer van Wulven is Mr. H. van der Graaf de Vapour.

2) boven bladz. 147.

3) Deze woorden bewijzen, dat Mr. Diderïk ran JSleyswijle de

schrijver is, boven bl. 148.
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en zij dan nog een nieuwe schikking hebben zien

maken, zonder daarin iets te profiteeren. Gevolgelijk

zoo werden de 10 eerstkomende benefieten, ingevolge

de Correspondentie op een papier gebragt, waaruit

de Heeren, die een driejarigen toer hadden gehad, een

Burgermeesters of tweejarigen toer moesten verkiezen
;

zoo dat de electie door de Heeren is geschied
,
zoo

als volgen zaL De Burgermeesterstoer van 1740 kon
onder de tien oudste Heeren niet gevoeglijk gevonden
worden, want de Hr. Drossaard van Hurek moest tot

Mei 1740 als Drost fungeeren, en de Hr. van Meeu-
wen tot November 1740 cessie hebben in het collegie

van de Admiraliteit: zoo dat die Heeren daardoor

werden gefrustreerd, omdat geoordeeld werd, dat

het Drostampt met het Consulaat door één Heer te

gelijk niet kon worden bekleed, omdat men niet het

hoofd van de justitie en van de politie simul et semel

konde zijn : dat zulks veel inconvenienten na zig zoude
sleepen; en dat men ook niet te gelijk tien maanden
in een collegie kon cessie hebben en Burgermeester

zijn, omdat de stad van zoo een Heer weinig of geen

dienst kon hebben. Als het collegie met Mei expi-

reerde, dan kon het nog gevoegelijk geschieden, te

meer, omdat de octroyen zulks permitteerden. Derhal-

ven werd de Burgermeester Deym versogt
,
of hij voor

het jaar 1740 de Burgermeestersplaats wilde amplec-

teeren en verkiezen
,
onder conditie dat Zijn Wel Ed.

in de volgende schikking weder maar één jaar als

Burgermeester zoude aankomen, het welk door hem
werd geaccordeerd ^). Verder werd vastgesteld

,
dat de

Heemraadschappen gemeen zouden blijven, de Over-

waard namentlijk tot Mei 1741 en de Alblasserwaard

tot Mei 1742, zoodat de Overwaard Mei 1743 en de

1) Verg. boven, bladz. 149.
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Alblasserwaard Mei 1744 voor toerbeurten zullen wor-

den in de volgende schikking gebragt.

De electie is door de 10 oudste Heeren geschied

,

als volgt

:

(hier volgt dezelfde opgaaf, die boven bladz. 149

voorkomt.)

Den 25 December 1738 is de Correspondentie geweest

aan het huis van den Burgermeester Tierens, alwaar

is vastgesteld, dat ik ingaande de Correspondentie

van den 20 Febr. 1734 voor den jare 1739 en 40 als

Burgermeester zoude aankomen, en dat de Hr. Oud-

Burgermeester van Schuylenburch
,
ingaande de schik-

king van den 24 Mei 1738, zoude worden gedespi-

cieerd, om den Heer van Erp in het collegie van

Gecommitteerde Raden met primo Mei 1739 te suc-

cedeeren, en om daarin drie jaren cessie te hebben.

Ook is op dien tijd vastgesteld, dat tot Schepenen
voor den jare 1739 zouden aankomen, de Heeren
Tierens, Ouwens, Barnevelt, Beusekom, Gijsbr. Snoek,

Hagoort en Gijzelaar; en tot Heemraad in den Over-

waard is gecontinueerd voor 2 jaren de Burgermeester

Verboom, en tot Heemraden van het land van Arkel

beneden de Zouwe zijn aangestelt de Heeren Burger-

meester Tierens
,
Bollaan en Jan Snoek ^).

Den 26 dito heeft de Burgermeester Schuylenburch

de schepenen aan zijn huis gehad en dezelve voorge-

dragen, dat Burgermeester plaisier zoude geschieden,

als de voorschreven Heeren op de nominatie wierden

gebragt
,
het welk alle de schepenen sig hebben laten

welgevallen.

Den 31 December ben ik
,
gevolge het gearresteerde

,

1) Burgem. in 1739: Gerhard Leeuwen van Wusthuizen, Joh.

Hend. Verboom en Mr. Did. van Bleyswijk. — (v, Someren.)
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tot Burgermeester met eenparigheid van stemmen
geeligeerd, nadat alvorens ik en de heer v. Gennep
mondeling op de nominatie waren gebragt. Terstond

heb ik eed gedaan en possessie genomen
,
waarna

de aangestelde schepenen binnen zijn versogt, dewelke

in handen van den voorzittenden Heer Burgermeester

Leeuwen den eed hebben afgelegd
,
waarna de Vroed-

schap, nevens de aangestelde en afgegane Burger-

meesteren mij hebben na huis geconduiseerd. De
onkosten, die betaald moesten worden, zijn in den

Doelen

voor de vertering der boden .... ƒ 6—12

—

aan koekjes en beschuitjes „ 4—10

—

aan banket „ 6—10

—

aan de tamboers „ 1— 8

—

aan de kerk „ 60— „

—

aan de stad (dat is niet betaald, volgens

Bes.) . . „ 30

f 109-

Den 2 Jan, is de burgermeester Schuylenburch door

de vroedschap mondeling gecommitteerd, om aanstaande

Mei voor 3 jaren cessie te nemen in het collegie van

Gecommitteerde Raden, in plaats van den Burge-

meester van Erp.

1739.

Den 24 Dec. 1739 is de Correspondentie geweest aan

het huis van den Burgermeester Leeuwen
,
alwaar ge-

arresteerd is, dat ingevolge de laatste Conventie de

heer van Krimpen zoude worden voorgesteld
,
om

tegen Mei aanstaande voor drie jaren te fungeeren als

Drossaard etc. en dat de Heeren van Erp en Deym als

1) Heer v. Krimpen is Martinus v. Barneveld.

Werken N®. 45. 14
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Burgermeesters zouden aankomen
,
de eerste voor twee

en de andere voor een jaar: en dat de Hr. Tierens

als Generaliteitsrekenkamer wegens deze stad tegen

Mei aanstaande zoude worden voorgesteld, en de Bur-

germeester Deym als admiraliteitsheer
,
tegen primo

November aanstaande; beide voor drie jaren. En tot

schepenen voor den jaare 1740 zijn gedespicieerd
,
de

heeren Gerard Leeuwen van Wusthuizen, Mr. Hend.

van der Graaf de Vapour, Heere van Wulven, Willem

van Gennep
,
Jan van Geenland

,
Mr. Huybert Snoek

,

Simon Brand, Dr. Willem ’t Hooft en tot Heem-

raad van den Alblasserwaard en Groote Waartsman

ben ik twee jaren gecontinueerd. Tot Heemraden

van het land van Arkel beneden de Zouwen zijn aan-

gesteld de Heeren van Hurck, Verboom, van Gennep,

Gijzelaer en Steelant: en vastgesteld, dat in het Dijks-

collegie de Heeren van de Vroedschap de preseance

zullen hebben, boven de andere Heeren, even gelijk

in schepenkamer.

1740.

Voor den jare 1741 zijn tot Schepenen aangesteld

de Heeren van Bleyswijk, Barnevelt, van Gennep,

Huyb* Snoek, Brand, Hagoort en Gyzelaar: en toen

vastgesteld, dat de afgaande Schepenen jaarlijks weder

eligibel zijn.

1741.

Voor den jare 1742 zijn tot Schepenen verkozen

de Hr. v. Erp, Vapour, Barnevelt, Hagoort, Gyzelaar,

Steelant en Hanedoes

1742.

Den 24 Juni 1742 is de Correspondentie geweest ten

1) Dezen komen ook als Schepenen bij v. Someren voor.

2) Ook alzoo bij v, Someren.
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huise van den Heer Burgermeester van Schuylenburch,

alwaar alle de correspondeerende Heeren present zijn

geweest, dewijl de collegianten en de absente Heeren

omtrent vier weken van te voren door een brief verzogt

waren tegen dien dag over te komen
,
om een nieuwe

schikking te formeeren, dewijl de tegenwoordige met

het expireeren van dit jaar zoude zijn afgeloopen. Dien-

volgende zijn de dertien eerste benefieten op papier

gebragt, waaruit de Heeren, die een driejarigen toer

hadden gehad, een tweejarigen toer moesten verkiezen

,

zoodat de electie door de Heeren op de volgende

wijze is geschied:

1. De Burgermeester van Schuylenburch heeft gekozen

het Consulaat voor den jare 1743 en 1744.

2. De Burgermeester Verboom heeft gekozen de

Drostplaats
,
ingaande Mei 1743 en expireerende

Mei 1746, dog dewijl sijn WelEd. nog uit de

vorige schikking voor den jare 1743 moest

als Burgermeester aanblijven, zoo is bij de

leden vastgesteld, dat de Burgermeester Tierens

voor dat jaar Burgermeester zoude worden
,
en

de heer Verboom dan het jaar 1747 voor den

Hr. Tierens als Burgermeester zal aankomen.

3. De Burgermeester v. Meeuwen heeft de Hollandsche

Rekenkamer, ingaande Mei 1743 en expiree-

rende Mei 1746, verkozen.

4. De Burgemeester van Erp de Admiraliteit, in-

gaande 1 November 1743 en expireerende 1

November 1746.

5. De heer Vapour het collegie van den Overwaard,

ingaande Mei 1743 en expireerende Mei 1745.

6. De Burgermeester van Hurek het Consulaat voor

den jare 1744 en 1745.

1) boven bl. 150.

11*
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7. De Hr. W. H. van Barnevelt het collegie van

den Alblasserwaard
,
ingaande Mei 1744 en

eindigende Mei 1746.

8. De Burgermeester Deym het Consulaat voor den

jare 1745 alleen, dewijl syn WelEd. in de

voorgaande schikking een jaar Burgermeester

is geweest.

9. De Burgermeester van Barnevelt het Consulaat

voor den jare 1745 en 1746.

10. De Burgermeester van Bleyswijk de Gecommit-

teerde Baden
,
ingaande Mei 1745 en expiree-

rende Mei 1748.

11. De Heer van Gennep het collegie van den Over-

waard, ingaande Mei 1745 en expireerende Mei

1747.

12. De Burgermeester Tierens het Consulaat voor den

jare 1746 en 1747, welk laatste jaar door den

Burgermeester Verboom moet worden waarge-

nomen.

13. De Burgermeester Leeuwen het Consulaat voor den

jare 1746 en 1747.

Den 20 November 1742 is de Heer Burgermeester

Mr. Frangois van Hurck overleden.

Den 24 December 1742 is de Correspondentie geweest

aan het huis van den Heer van Meeuwen, present

alle leden, except Leeuwen van Wusthuizen. Toen

is bij alle de leden vastgesteld
,
dat iemand komende

^e overlijden, dat alsdan aan den oudsten Heer in

rang en zoo vervolgens zal gevraagd worden, indien

hij zijn gekozen toer nog niet heeft begonnen, of hij

den toer van den overleden Heer in de plaats van

zijn toer wilde hebben: en die dezen toer kiest, zal

zijn toer weer aan den oudste gevraagd worden; en
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dus in zoover het 20 artikel van de generale Con-

ventie veranderd; met die bepaling evenwel, dat een

geheele driejarige toer, door den dood van iemand vace-

rende
,

niet zal mogen gevraagd worden door iemand

,

die een driejarigen toer in de voorgaande schikking

heeft gehad: en verder is geresolveerd, dat iemand,

in een schikking een driejarigen toer gekozen hebbende

en dien toer niet kunnende of willende waarnemen
,
en

daarvoor een tweejarigen toer krijgt, dat zoo een zal

geconsidereerd worden in een volgende schikking in

de vorige een driejarigen toer gehad te hebben, en

dus maar geregtigd is om een tweejarige te vragen.

Vervolgens heeft de Hr. van Krimpen het Consulaat

voor 1744 en 1745 gekozen, de Hr. Tierens het eene

jaar van 1745, en de Hr. Vapour het Consulaat van

1746 en 1747; en de Hr. v. Gennep den Overwaard

van 1743 en 1744, blijvende het verder geeligeerde in

zijn geheel. Dus komt de Overwaard van 1745 en

1746 in een volgende schikking, en dewijl de Burg.

Verboom voor het jaar 1747 moet Burgermeester wor-

den, zoo zal het moeten in de volgende schikking

gevonden worden, dat er in het jaar 1746 iemand voor

één jaar Burgermeester wordt.

Wijders zijn tot schepenen voor den jare 1743

aangesteld, de H^^ van Meeuwen, Vapour, van Gen-

nep, Gijsb. Snoek, Steelant, Hanedoes en Jan Schilt-

houwer van Hoey
;
en tot Heemraden

,
de H^^^ Deym

,

Meeuwen, Ouwens, Vapour, van Gennep, Hagoort

en Gijsb. Snoek.

Den 31®^ December 1742 zijn tot Burgermeesters ge-

kozen de H^^ van Schuylenburch
,
Tierens en Bleys-

wijk: en den 2 Jan. 1743 tot drossaard de Heer

Verboom: tot admiraliteitsheer de Hr. van Erp en

tot Hollandsche Rekenmeester de Hr. van Meeuwen.
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1743.

Den 23 December 1743 aan het huis van den heer

Burgermeester Tierens zijnde (present alle
,

except

Deym en Leeuwen heeft de Hr. van Meeuwen

voorgesteld, dat het zijn beurt zoude zijn om van de

vacante vroedschapsplaats, opengevallen door den dood

van den Burgermeester van Hurck, te disponeeren, maar

dat de Burgermeester Tierens sijn WelEd. versogt had,

dat hij zijn toer aan Z. WelEd. geliefde te cedeeren

,

onder conditie, dat hij hij changement zoude gesteld

worden in dien toer, die den Burgemeester Tierens

competeerde, om een vroedschapsplaats te begeven;

dat sijn WelEd. om de goede harmonie te conser-

veeren en tot welzijn van de familien, die in de be-

geving van een vroedschapsplaats zoo merkelijk gein-

teresseerd zijn als de Burg. Tierens, die thans een

schoonzoon heeft
,
gaarne aan dat verzoek had willen

1) Leeuwen was sedert 1 Nov. in Gecommitteerde Raden, zie

bladz. 165.

2) „Mr. Adriaan Brouwer van der Werff, geb. 15 Aug. 1723,

was de zoon van Adriaan Brouwer, schepen te Rotterdam, en in

1717 gehuwd aan Maria van der Werff (zeer vermaard schilder,

geb. te Rott. 1659 en overleden 12 Nov. 1722: tot ridder verheven

door den keurvorst van de Paltz).

„De oudste zuster van Mr. Adriaan Brouwer van der Werff huwde

den heer Arnout Gevers
, g root koopman en schepen te Rotterdam.

De jongste met den heer van Beeftingh, schepen te Amsterdam.

Zie Jóhan van Q-ool, Leven der Schilders II. 399.

„Ik vinde in de JEssay de curiosités hïbliographiques de JSeignot

pag. 6 der Introductie, ’t geen volgt:

„La fuite en Egypte, par Adrian van der Werff (peint sur bois,

hauteur 18 pouces, largeur 14 pouces) payé, par M. Schuylenburg

4000 florins d’Hollande (8600 livres).’^ Van Gooi II. bl. 383 geeft

op, dit stuk voor 4000 Hollandsche obligatien verkocht is aan

Johan van Schuylenburg door van der Werff zelf, en uit de ver-
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defereeren: en derhalve verzogten beide die Heeren

de agreatie van dit geconvenieerde van de corres-

pondeerende Heeren. Hierop omvrage gedaan zijnde,

hebben alle de leden eenparig dit verzoek ingewilligd,

omdat er bevonden is, dat het niet strijdig is met

de letter van de Correspondentie en dat het strekt tot

nut en voordeel van de wederzijdsche familien, en tot

corroboratie van dit changement is hetzelve door de

presente leden onderteekend.

Ben 25 December 1743 is de Correspondentie
,
present

alle leden, except Deym en Leeuwen, geweest ten

huise van den president Burgermeester van Schuylen-

burch, alwaar ingevolge voorgaande kiezing en schik-

kingen de Burgermeester Barnevelt is vastgesteld, om
den 31 tot Burgermeester voor den jare 1744

en 1745 aan te komen
,
en de Hr. Barnevelt

,
om

cessie te nemen met Mei 1744 in het collegie van den

Aiblasserwaard voor twee jaren, en tot schepenen voor

het jaar 1744 zijn aengesteld de H^’^ Tierens, Ouwens,

Barnevelt, van Gennep, Martinus Pompe, Gijsbert

Snoek, en van Hoey ^). En tot Heemraden Deym

,

Meeuwen, Tierens, Ouwens, van Gennep, Brouwer

en Gijzelaar. Ingevolge het geresolveerde van den 23

December 1743 heett de Burgermeester Tierens aan de

kooping van Schuylenburg overging aan Dierkens bij koop van

niet meer dan ƒ 2500; na wiens dood de kunstkooper Gerard Hoet

het kocht. Deze verkocht het aan den Prins Erfstadhouder tot

een naar gissing vrij hoogen prijs, ,,alzoo de kunstwonderen van van

der Werif door deze laatste koop geweldig in prijs steigerden.”

Aanteekening in familiepapieren Tierens, in H bezit van

den heer J. van Someren Brand.

1) Burgemeesters in 1744: Mr. H. v. Schuylenburch
,
Martinus

van Barneveld en Mr. D. v. Bleyswijk {v, Someren).

2) Ook de Schepenlijst bij van Someren komt overeen.
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leden voorgeslagen
,
den Hr. Mr. Adriaan Brouwer van

der Werff, om met de vacante vroedschapsplaats be-

gunstigd te worden: en die Heer voor aangenaam

verklaard zijnde, is hij in de Correspondentie versogt,

daar hem alle de artikelen zijn voorgelezen. Hij heeft

bij handtasting en met zijn onderteekening beloofd

dezelve na zijn aanstelling met eede te zullen be-

kragtigen en dezelve na te komen en te observeeren.

In het voorlezen is geremarqueerd
,
dat er eenige

artikelen zijn, die zijn beslag hebben gekregen en dat

men die in het vervolg niet meer zal voorlezen ^).

1744.

Present allen, except Deym, Leeuwen ^), Meeuwen®)

en Brouwer den 29 Feb. 1744.

Op het verzoek van den ziekentrooster Nic. van

Bergen wegens zijn zwakheid en hooge jaren hem
een adjunct toe te voegen

,
is goedgevonden hem zulks

,

behoudens zijn tractement en emolumenten, te accor-

deeren, en zijn Burgemeesteren verzogt een ander te

adjungeeren
,
die in het volle tractement en emolu-

1) Zie de aanteekeningen boven op art. 2, 27, 30.

2) Leeuwen, zie bl. 166, noot 1.

3) van Hemert, heer van Meeuwen, was in de Hollandsche

Rekenkamer, bl. 163 en 165.

4) Deze Adriaan Brouwer van der Werff, de schoonzoon van

Tierens, verloor zijn vrouw reeds in 1753. Blijkens een verkoop-

acte eener Hollandsche obligatie van ƒ 1000 aan de diaconiearmen

te Gorinchem, was hij een paar jaar later, „raad in de Vroedschap

der stad Gorinchem, woonende te MoUerdam^ weduwenaar en eenige

erfgenaam van wijlen Vrouwe Clara Gecilia Tierens.” Is hij later

naar Gorinchem teruggekeerd? Ik weet het niet; wel, dat hij niet

voor 1780 voor zijn betrekking als vroedschap van Gorinchem be-

dankte.
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menten na zijn overlijden zal invallen
;
en is door Burge-

meesteren den 7 Maart aangesteld Willem Hoogbruyn.

Den 7 Maart 1744 (present alle
,
except Deym

,

Leeuwen en Brouwer) is vastgesteld, dat in het ver-

volg een domestiek, een ampt bekomende, hetzelve

zal mogen laten waarnemen, zoolang hij bij zijn

Heer woont of, zijn Heer overleden zijnde, zoolang

hij bij zijn Heers vrouw of bij een ander Heer of

vrouw hier in de stad,woont : doch
,
dat hij naderhand

zijn ampt zelf zal moeten waarnemen, en indien hij

meer als één ampt heeft, dan een van alle; en een

van de ampten waargenomen hebbende en hij ziek

komende te worden
,

zal hij het mogen laten waar-

nemen; doch uit de stad gaande wonen en zijn ampt

niet waarnemende, zal het vacant verklaard worden;

en indien in zoo een geval het ampt of ampten vacant

zijn, zal een Burgermeester hetzelve vergeven heb-

bende en nog in leven zijnde, daarvoor een ander

persoon aan Hr. Burgermeesteren mogen voorslaan:

doch die Heer overleden zijnde, zal er bij de regee-

rende Burgemeesteren om geloot worden. In het

vervolg zullen de lanteernaanstekers en de klapwakers

,

die aangesteld worden
,
haar ampt zelf moeten waar-

nemen, en geen substituut mogen hebben. Iemand

een uitkeering van een ampt moetende doen, zal het

zelve continueeren
,

tot dat de persoon, aan wie het

uitgekeerd wordt, in de stad woont, of de principaal zijn

ampt behoudt. Vide nader de Resolutie van Burge-

meesteren van 9 Maart 1744.

Den 21 November 1744 heeft de Burgermeester van

Schuylenburch (present alle de correspondeerende

Heeren, ten huise van den Heer Burgermeester van

Schuylenburch) voorgesteld, dat met Mei 1745 de
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Overwaard zoude vaceeren, die tegenwoordig buiten

de schikking was gebragt, en dat er derhalven een

nieuwe schikking moest worden vastgesteld, dat het

daarom, dewijl alle de correspondeerende Heeren bij

elkander waren
,
het best was

,
dat er een dag gefixeerd

wierd, of dat men anders, alle de leden nu present

zijnde, een nieuwe schikking kon vaststellen en doen.

Dit in omvraag gebragt zijnde, hebben alle de leden

sig dit laten welgevallen. Dienvolgende zijn de twaalf

eerst komende toeren op papier gebragt
,
en de schik-

king geschied op de volgende wijze:

De Hr. van Meeuwen heeft met goedvinden van de

leden, in plaats van den heer van Bleyswijk, gekozen

de Heemraadsplaats van den Overwaard van Mei 1745

tot Mei 1747
;
zullende zijn WelEd. maar één jaar,

van Jan. 1746 tot Jan. 1747, Burgermeester zijn, en

vervolgens de heer van Bleyswijk zijn tweede jaar voor

de Heemraadsplaats hebben van Jan. 1750—Jan. 1751.

De Drostplaats
,
van Mei 1746—Mei 1749

,
is gekozen

door den Burgermeester Barnevelt.

De Alblasserwaard van Mei 1746 tot Mei 1748 door

den heer van Gennep,

De Admiraliteit van November 1746 tot Nov. 1749

door den heer Deym ^).

De Overwaard van Mei 1747 tot 1749 door den

Hr. Vapour.

De Burgermeestersplaats van Jan. 1748 tot Jan. 1750

door den heer van Erp.

1) {ter zijde) De Heer Deym, overmits zijn indispositie, geen

genegenheid hebbende om in den Raad (der Admiraliteit) te gaan,

is die toer door den Heer van Schuylenburch gekozen
,
in wiens

plaats de heer Deym in het jaar 1748 en 49 burgermeester zijn

zal en hem toegestaan , om in de volgende schikking een driejarigen

toer te mogen kiezen.
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nog hetzelfde van Jan. 1748—1750 door den heer

van Schuylenburch.

nog hetzelfde van Jan. 1748—1750 door den heer

Leeuwen ^).

De Alblasserwaard van Mei 1748—Mei 1750 door

den Hr. Barnevelt

De Gecommitteerde Raadplaats van Mei 1748 tot

Mei 1751
,
door den heer Tierens.

De Overwaard van Mei 1749 tot Mei 1751 door den

heer Verboom: en

de heer v, Bleyswijk het Burgermeesterschap van Jan.

1750 tot Jan. 1751 voor een jaar, in plaats van den

heer van Meeuwen, die een heemraadstoer daarvoor

gekregen heeft.

Nog is in consideratie gebragt, dat bij Resolutie

van de Vroedschap van Maart 1739 is vastgesteld
,
dat

de recognitie van de commissien alle zes jaren met 100

gulden zoude verminderd worden
,
hetwelk geoordeeld

is al te groote schade voor de stad te zullen sijn, en

daarom vastgesteld, dat het niet minder als jaarlijks

op ƒ 250 behoorde bepaald te worden, maar dat men
integendeel om de geringe revenuen van de Drost-

plaats het zelve met een tractement van honderd jaar-

lijks zoude vermeerderen
,
welk een en ander gearres-

teerd is, om het in de vroedschap voor te dragen.

Den 25 December 1744 de Correspondentie (present

alle, except Leeuwen) geweest zijnde aan het huis

van den Burgermeester Tierens
,

is vastgesteld
,
dat de

Burgermeesteren Deym en Tierens voor den jare 1745

voor een jaar, ingevolge de voorgaande schikking

1) {ter zijde) Dewijl de heer van Leeuwen met Jan. 1748 niet

kan aankomen als Burgermeester, is vastgesteld, dat de Hr. van

Bleyswijk met Jan. 1748 voor een jaar zal aankomen en de heer

V. Leeuwen voor het jaar 1749 en 1750 {zie U. 172).
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zullen worden aangesteld, en de Burgermeester van

Bleyswijk als Gecommitteerde Raad van Mei 1745

voor drie jaren, en de Burgermeester van Hemert,

ingevolge de laatste schikking
,

tot Heemraad van

den Overwaard van Mei 1745 tot Mei 1747 : en

tot schepenen van den jare 1745 de Heeren van

Schuylenburch
,
Ouwens, Vapour, Barnevelt, Brouwer,

Pompe en Steelant : en tot Heemraden van Schuylen-

hurch, Ouwens, van Gennep, Brouwer, Gijsb. Snoek,

Gijzelaar en Hend. van Barnevelt. Wijders is geresol-

veerd, om aan Neeltje wed. de Uitlegger een plaats

supernumerair in het vrouwenhuis te geven, mits dat

zij zal invallen, als er iemand sterft. Wijders geremar-

queerd zijnde
,
dat de Burgermeester Leeuwen in deze

laatste schikking gekozen heeft het consulaat van 1748

en 1749 en in de vorige schikking het consulaat van

1746 en 1747; en sijn WelEd. dus vier jaren aan

den ander Burgermeester zoude zijn, dat volgens het

octroy niet zijn mag: derhalve is goedgevonden, dat

die Heer in het jaar 1749 en 1750 Burgermeester zijn

zal, en de Burgemeester van Bleyswijk in het jaar

1748, in plaats van 1750, en hiervan zal aan den

Burgermeester Leeuwen kennis gegeven worden
,
zoodra

hij in de stad komt.

1745.

Ingevolge het geresolveerde ben ik den 2 Jan. 1745

door de Vroedschap tot Gecommitteerde Raad van Mei

1745 tot Mei 1748 aangesteld, en alvorens van Gorinchem

te vertrekken, heb ik aan den Burgermeester Deym
het amptgeld betaald ter somme van ƒ 4000 en aan

den heer van Gennep voor drie jaren het regt, dat

aan de kerk moet betaald worden
,

ter somme van

ƒ 150, en in den Haag komende
,
heb ik op het Comptoir

Generaal gefourneerd ƒ 200 voor het 1®^® amptgelt,
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waarvan ik een amptobligatie van ƒ 100 ontfangen

heb. En ik heb betaald voor vragt van ons goed ƒ60
en voor een fooi voor den knegt en voor den zoon ƒ 6:

aan den sleper te Gorinchem ƒ 4 : aan de tol te Delft

tweemaal ƒ 4 ,
dus ƒ 8. : aan twee menschen

,
die hier

het goed ingebragt hebben 12—10.
;
aan den voerman

,

die ons hier gebragt heeft ƒ 12 en voor een fooi 6 st.

;

aan vertering en pontgelt ƒ 4 : aan de meiden en den
knegt voor het verhuisen ƒ 9 : aan de buurt voor het

verwelkomen J 1—10 : voor het thuisbrengen van het

kussen en schrijfbehoeften ƒ 3 : voor het zetten van
den meiboom ƒ 3.-—

.

Den 1 Mei heb ik vervolgens sessie genomen in het

Collegie en ter Generaliteit; den 21® heb ik nevens
den Hr. Groenendijk de commissie gekregen tot het

opnemen van de rekening van het land van Voorn
en der kerkelijke goederen in den Briel. Ook ben
ik nevens den Hr. Doom 2) aangesteld tot Commissaris
van de Appointés; en den 1 Juni ben ik met den
heer Groenendijk en onze vrouwen en den advocaat

de Moor, zoon van den Burgermeester de Moor ^),

te Gouda, met onzen Abraham met het binnenjagt

na Delfshaven gevaren en vandaar met het buitenjagt

na den Brielle : en den 5®^ zijn wij geretourneerd. Uit

de rekening van de geestelijke goederen profiteeren

Commissarissenƒ170—2 en wij hebben verteerd ƒ120—2:
dus er is ƒ 50 overgeschoten.

1) Mr. Adriaaii van Groenendijk, lid van Gecommitteerde Raden,

wegens Gouda, nam op denzelfden dag, 1 Mei 1745, zitting als

de schrijver dezer Memorien en Ocker Repelaer, wegens Dordrecht.

2) Adriaan Doom, burgemeester van Schiedam, was sedert

1 Mei 1744 Geeommitteerde Raad. In Mei 1746 werd hij vervangen

door Gerbrand Elias, burgemeester van Schoonhoven.

3) Dr. Gualtherus de Moor van Immerzeel, burgemeester van

Gouda.
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De beneficiën der regeering.

I.

Ontfangen als Burgermeester.

In den jare 1739.

Uit de rekening van de turf gesloten

31 Jan

Voor een nieuwen burger

Voor een dito

Van de Haarlemsche en Leydsche ver-

pagting ...........
Van de rekening van den Thesaurier .

Van de kerkerekening

Van de rekening van den 80®^ penning

Van een burger

Van een dito

Van een dito

Van een dito
*

Wegens het wagtgeld

Rekening van den kamerbewaarder . .

Van de bank

nog een jaar tractement. . .

f

5)

33-

7-

7-

13—
• 7-

• 7

V

V

„ 265—

„ 13-10-,

,, 15 ,, „

V

• • V

7— 7

7__- 7_
7- 7-„
0- „ ,

7-10-,,

2-18-,,

f

100

f 511-11-,,
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In den jare 1740.

Ontfangen uit de rekening van de turf,

gesloten 13 Feb. 1740

Van de Ruyme(?) voor het gaan van

de geboden . . .

Van Heiligers voor zijn examen als

,

chirurgijn

Van de Goudsche en Schoonhovensche

verpagting

Van een burger

Van de tresoriers rekening en van de

kerk

Van de 80® penning

Van de rekening van de verpagting van

39 en 40

Van de bank

Wagtgeld en rekening van den kamer-

bewaarder

Een jaar tractement

ƒ 33_i3--^^

» 4-10-,,

^ » V

. 263-15-,,

. 7- 7-„

„ 28-10-,,

4—

„ 27-10-,,

„ 100— „—

„

f 548— 9—

„

Ampteny welke in mijn maanden zijn opengevallen^ be-

halve de banken en stoelen in de Kerk,

1739.

In Mei overleden de procureur en notaris van Wijk:

aangesteld van der Kolf.

Een weeskind in het weeshuis gebragt.

In Juni overleden Dr. Schut. In zijn plaats tot stads-

doctor aangesteld Dr. Hooft en tot stads apothecar

Diepenbrugge.

1) Dr. Willem ’t Hooft, benoemd 26 Juni 1739 (boven blad 64.)

2) Jeremias van Diepenbrugge, benoemd 26 Juni 1739. In 1749

werd hij door den Erfstadhouder tot Commies van ’s lands maga-

zijnen in Gorinchem aangesteld.
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Overleden de marktschipper op Geertruyden Berg

:

in desselfs plaats zijn weduwe aangesteld.

Overleden Juffw Oldenseel : het verkoopen van meel

gegeven aan Ariaentje Neteling.

1740 .

In Maart 1740 is overleden een klapwaker, overdrager

van de turf en een klokluider: daartoe is aangesteld

mijn knegt Mattys van Aken.

In Juni 1740 is overleden de knegt van het groen-

gilt, daartoe is aangesteld Steenwinkel, de vader van

onze meid.

In September een mannetje in het manhuis gebragt.

II.

Den 29 December 1742 ben ik door Drossaard en

Burgermeesteren tot Weesmeester D aangesteld. Ont-

fangen in die qualiteit:

Den 20 Aug. 1743. . ƒ 122—8

Den 27 Dec. 1743 50—

1744.

f 172—8

18 December. . .

dito nog . . . .

• ••••• • • • ƒ
. . . ,,

67—8

50

f 117—8

Beide beiioemingen — van een stadsdocter en een stads apothe-

ker — tot vervanging van Dr. Johan Schut, die op dezen zelfden

16 Juni begraven werd. De twee betrekkingen, door hem ver-

eenigd, werden nu geschieden.

1) Vreemd is het, dat Diderik van Bleyswijk op de lijst bij

VAN SoMEREN niet voorkomt.
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16 December . .

1745.

. . ƒ 50—00

17 Februari. . .

1746.

• • ƒ 51—10

III.

Ontfangen als Burgermeester,

In den jare 1743.

Uit de rekening van de turf gesloten 25

Maart 1743

4 Mei van twee Burgers

Dito 25 een dissolutie van een huwelijk.

In Juni voor het examineeren en ad-

mitteeren van een chirurgijn ....
10 dito van een burger

15 Juli van twee burgers

Van de Dortsche verpagting

Van de thesauriers rekening en van de

kerk

Van iemand op Burgermeesters kamer te

trouwen

Van het admitteeren van een priester ,

Van de bank .

Van de rekening van de verpagting van

1743 .

80® penning

Wagtgeld en rekening van den kamer-

bewaarder

Van een burger

Tractement

ƒ 33--13

14 -14

» 8—

6-" V

7-- 7—

5 )
14--14—

5 )
258--18—

28--10—

» 4--10—

25- „-
??

4--10—

32--10—

» 10- V

27--10—

7-- 7—
100-_

ƒ 583-- 3—

Werken N®. 45. 12
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In den jare 1744.

Rekening turf

Van een burger

Van den thesaurier en van de Kerk-

rekening

Van een burger

Van de Dortsche verpagting . . . .

Voor ’t examineeren van een chirurgijn

Van de rekening van de verpagting. .

Tractement

Van de bank

Rekening 80 penning

Wagtgelt en rekening van den kamerbe-

waarder . .

ƒ 33—13

7— 7

57

55

55

55

55

55

55

28-

7-

272-

6-

32-

100-

4-

10—

-10

- 7

- 1

-10

55

15

55

55
27—10

f 629—12—,,

In het jaar 1743 is in mijn maanden niemand over-

leden: ook niet in het jaar 1744.

IV.

Ontfangst als Gecommitteerde Raad

Mei 1745—46.

Van de rekening van de kerkelijke

goederen in den Briel overgeschoten

16® Juni aan konijnengeld .....
1 Juli presentiegelt 2 maanden . .

1 Aug. 3 maanden tractement. . .

3 maanden huishuur

voor transport van de meubelen. .

1 Sept. twee maanden presentiegeld.

16 Oct. flambouwengeld

1 Novemb. presentiegeld ....

f 25—
55
“

55

55
120—

55
“““

55

55
151—

55
“-12*/

55
300—

55
-

55

55
75—

55
“””

55

55
50—

55
“

55

208—10— 91/7

48— „— „

206—10—
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D®. 3 maanden tractement en

huishuur f 375— „ —

„

ƒ 1559— 1—8

20 Dec. almanakkengeld 34-
11 11

1 Jan. 1747 presentiegeld ....
11

189—14—8

13 Jan. aan leggelden
11

81-
11 11

2 Feb. 3 maanden tractement en

huishuur
11

375-
11 11

1 Maart 2 maanden presentiegeld .
11

155- 2-„
1 Mei 2 maanden presentiegeld

11
188--19-,

D®. 3 maanden tractement en

huishuur
11

375-
11 11

f 2957--17-,

Md 1746—47.

15 Juni aan konijnengeld

Van de commissie Amsterdamsche
ƒ 120-

11 11

vacatie 11
124-- 2-,

1 Juli 2 maanden presentiegeld . .
11

138-- „ -17

27 d®. wegens de muntbos. . . .
11

148- 7—4

3 Aug. 3 maanden tractement en

huishuur
11

375-
11 11

1 Sept. 2 maanden presentiegeld .

Van de commissie van de kleine

11
195- 2—4

fortificatie overgeschoten . . . .
11

160-
11 11

October flambouwengeld . . . . .
11

48-
11 11

3 November presentiegeld . . . .
11

116--18-„
D®. 3 m. tractement en huis-

huur
11

375-
11 11

ƒ 1800—10—,

17 December almanakkengeld . . . „ 34— „—

„

1 Jan. 1747 presentiegeld . . . . „ 165— 8—

8

D®. almanakkengeld van de Ge-

neraliteit. „ 10— „ —

„

13® aan leggelden „ 81— „—

„

12*
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2 Peb. 3 maanden tractement en

huishuur ƒ 375— „ —

„

1 Maart presentiegeld „ 170— 7—

„

1 Mei presentiegeld 168—14—

„

D®. 3 maanden tractement en

huishuur
„ 375— „—

„

/ 3180-„-„
Mei 1747—1748.

14 Juni aan Konijnengeld .... ƒ 120— „—

„

1 Juli presentiegeld „ 172—17—

4

1 Sept. presentiegeld
,,

182—14—

8

1 Aug. 3 maanden tractement en

huishuur „ 375— „ —

„

Oct aan kruyt
,
waardig omtrent .

. „ 60— „—

„

„ flambouwengeld „ 48— „ —

„

1 November presentiegeld „ 214— 9—10

D^. 3 maanden tractement

en huishuur . „ 375— „ —

„

f 1548— 1—6
November wegens de muntbos . .

. „ 148— 7—

4

December almanakkengeld . . .
, „ 34— „—

„

Jan. presentiegeld • 170— 2—

4

D®. aan leggelden „ 81— „—

„

Maart presentiegeld „ 165—16—

„

Feb. 3 maanden tractement en huis-

huur „ 375— „—

„

Uit. April presentiegeld „ 151—13—

2

3 maanden tractement en huishuur
. „ 375— „—

„

Voor transport van de meubels .
. „ 50— „—

„

ƒ 3099— 0—11
Ist® jaar f 2957—17—

„

2® jaar „ 3180—

3® jaar „ 3099—

79236—17—

„
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Den 3®^ 9ber 1745 is er gedisponeerd van vacante

politique en militaire charges en op mijn verzoek

broeder Adriaan van Schuylenburch tot commies van

de finantie gedespicieerd
,
in plaats van wijlen den

Heer van Berkel.

Tot Cornet den Heer Francois Adam Doornik in

het regiment van den Brigadier Schagen.

Tot Vendrig den Hr. Johannes Weber in het regi-

ment van den Colonel Prins van Holsteyn Gottorp;

en nog tot Vendrig den Hr. Christiaan Keppel in

het regiment van Lintman, in plaats van den Hr.

Degues de Lamotte, die door mijn directie tot ven-

drig in de garde is aangesteld.

Den 13 April 1746 is Joh. Joost Boonakker op mijn

verzoek aangesteld tot Luitenant onder de invalides

op de Glundert.

Den 27 April 1746 is er gedisponeerd van de vacante

vendels, en door mij aangesteld Lodewijk Schuller tot

vendrig onder Eek van Panthaleon; Pieter Hartens

tot vendrig onder Reede van Outshoorn, en Johan

Willem Pischer tot vendrig onder La Riviere
;
en door

mijn directie zijn nog tot vendrigs aangesteld Martinus

Abraham de Bourgelles, onder den Generaal Majoor

Kinschot, en Abraham van Meurs onder Eek van

Panthaleon.

21 Juli 1746 is op mijn versoek mijn knegt Mathijs

van Aken aangesteld tot tolknegt te Gorinchem in

plaats van Johan Hoffman.

Den 23 Jan. 1747 is er gedisponeerd van de vacante

cornetsplaatsen en vaandels, en door mij aangesteld

tot cornet Johan Reitz, in het Regiment van den

Generaal Majoor Schak; tot vendrigs Jan Diepen-

brugge, in het regiment van den Generaal Majoor

Lintman; Johan Jurriaan Snel, in het regiment van

den Generaal Majoor van Kinschot; en Dirk de
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Kort, in het regiment van den Generaal Majoor

Commelin.

Den 27 Maart 1747 is er gedisponeerd van de vacante

vendels, ter occasie van het aanstellen van alle de

vendrigs tot soul (? en door mij zijn aangesteld de

volgenden: in de gardes Jan Lucas Reijnts, neef van

den Burgermeester van den Broek, van Haarlem; in

’t regiment van Baders, Frederik Schoon; in ’t re-

giment van Ek van Panthaleon, Bernardus Looyen;

in Gadeljere, Joh. Hend. Fred. Havene; in Crommelin,

Jacob Dirk Bagay; in la Riviere, Jan Willem Pauw-

lowits; in Villates, Mattys van Labbregt; in Lentman,

Pieter van Bruggen; in Beede van Outshoorn, Jacob

de Jong; in den generaal majoor van Kinschot, Jacobus

Hanewinckel en Jan Everhard Crop
;

in Leyden

,

Christoffel Nolst; in Grotenray, Martinus Buys; in

Holsteyn Gottorp
,
Hermanus Franken

;
in Patot

,

George Coenraet Claese; in Collonel Smissaert, d’An-

dresot; in den colonel Kinschot, Pontiaen Albertus van

Twist; in Thierry, Arnoldus Verbeet; onder Harden-

broek, Willem Mattys Groenen; onder Deutz, Johannes

Nikker; onder Coljar, Anne Gordon; onder Majori-

bancq, John Erskiene, Thomas Thomson, Angels Stuart

en George Ross.

Den 24 April 1747 is er gedisponeerd van de vacante

vendels en cornetsplaatsen en door mij aangesteld tot

cornet onder den Generaal Majoor Hop, Johan Heykoop,

en tot vendrig, Willem de Reus, onder den Colonel

Deutz.

1) Souslieutenants ?
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V.

Korte aanteekening van ontfangst als

Admiraliteitsheer.

Van 1 Nav. 1755—1 Nov. 1756.

Ontfangen
; Uitgegeven

;

1755. wegens verlies van het

11 9ber wegens schrijf- amptsgeld betaald ƒ 166—13—))

behoeften / 308-13— betaald aan den Hr.

dito voor kussens en ca- van Gennep, voor de

non (?) » 133_ » _ kerk 150— » —

»

1756. betaald aan den Hr.

7 Jan. 24 M. 11 Mei. Escury, een jaar

25 dito 20 Juli. 25 8ber recognitie voor de

31 Dec. wegens 8 Hel- stad )) 450— »—»

levoetsche commissien. » 353—14— betaald aan den Hr.

7 Jan. twee maanden Ouwens 100 pen-

schrijfbehoeften . . . 7— 6—dO ning 1756 .... 200— )) — ))

Almanakkengeld . . . 25— » — betaald in het jagt, op

8 Feb. 11 Mei. 10 Aug. de werf, reiskosten

31 8ber 1 jaar tracte- etc. van 1 9ber 1755

ment en huishuur. . )) 1400— » — tot 1 9ber 1756 . . » 268— 2—10
11 Mei wegens zilveren

legpenningen en wijn. » 110— »—
dito de drie acten. . . 123— »—
31 9^er als commissaris

van de drie maanden. » 100— ))
—

dto wegens brandhout . » 40— D —
ƒ 1234—15—10

» 2600—13—10
af )) 1234—15—10

ƒ 1365— 8— »
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Van 1 Nm. 1756—1 N(w, 1757.

1756.

23 9ber 25 Feb. 1757,

12 Mt. 10 Mei. 25auo

27 Juni 26'lito 22 Aug.

12 7ber 27dito 24 8ber

dus outfangen we-

gens 12 Hellevoet-

sche commissien. . ƒ 330— 8—

»

1756.

23 Ober wegens haring

en visch

7 xber wegens zilver-

vragten van de Capi-

tein Dumarets . .

dito wegens als voren

van Capitein Pachot.

1757.

25 Feb. do wegens als

voren van Capitein

V. Haeften ....
do wegens schrijfbe-

hoeften

do wegens almanak-

ken geld ....
5 April wegens zilver-

vragten van Capitein

Crul

10 Mei wegens als vo-

ren van Capitein v.

Haeften

do wegens zilver leg-

penningen en wijn .

do uit de drie acten .

Ober als commissaris

van de 3 maanden.

Een jaar recognitie aan

de stad ƒ 450— »—

»

aan 100 penn. voor

den jare 1757. . . 5» 200— »—

^

betaald in het jagt op

de werf en reiskos-
.

ten van 1 Ober 1756

tot 1 Ober 1757 . . » 247—14—8

ƒ 807—14—8

» 14—10—

»

» 110— 8—

» 5—10— ))

)) 5l_ 8—»

)) 44— »—

»

» 25— »— ))

» 41— »

—

» 33— ))—

»

» 110— «— ))

» 123— »—

»

'» 100— »—

»
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wegens brandhout. . » 40— »—

»

wegens haring en visch. » 14— »—

»

wegens tractement en

huishuur van 1

1756 tot 1 9i»er 1757. » 1400—

ƒ 2448_1,7—

«

af » 897—14—

»

TïssuTsZ;



VIERDE HOOFDSTUK.

Korte aanteekening van hetgene voor en na de electie

van Zijne Hoogheid den Doortugtigsten, Hoogge-

boren Vorst en Heer, Willem Carel Hend.

Friso, Prinse van Oranje en Nassou

etc. etc. etc. is voorgevallen.

Den 26 April 1747 kwam hier de onverwachte tijding,

dat de Staten van Zeeland den Prins van Oranje tot

stadhouder van hunne provintie hadden aangesteld

,

waartoe ze genecessiteert waren geworden door het

gemeen
,
die door den inval van Frankrijk in het land

van Cadsant en Staats Vlaanderen zeer geallarmeerd

en bevreesd waren geworden
,
vreezende ook voor een

inval in haar provintie. Om dat voor te komen,

hadden ze den koning van Engeland om assistentie

van oorlogschepen verzocht, die terstond, 21 in getal,

op haar kusten kwamen en die beveiligden. Tot

erkentenis werd Zijne Hoogheid aangesteld. Het ge-

meen, dit hier in den Haag en in andere steden van

Holland hoorende, was de blijdschap daarover uiter-

maten groot
,
en men begon te roepen

,
dat Z. H. tot

Stadhouder van Holland ook moest verkoren worden.
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Dit ging zoo verre, dat noch Gecommitteerde Raden
noch het Hof noch de Magistraat van den Haag eenige

order tot wering van de insolentien dorsten stellen.

Op de Groenmarkt werd den 27 April overal Oranje-

vendels uitgestoken met bijschriften daarop, dat de

Prins, nu Stadhouder zijnde van Zeeland, ook zon-

der manqueeren binnen acht dagen het van Holland

moest worden. De Magistraat van den Haag dit wil-

lende beletten, werd daaraan geenzints geobedieerd,

maar integendeel geantwoord, dat ze niemand meer

respecteerden
,
dat zij meester waren. Den 28®^ namen

de buitensporigheden nog meer de overhand
,
in tegen-

1 Mei

1744.

1) In April 1747 waren Gecommitteerden Raden in het Zuider-

kwartier van Holland:

1. Adam Adriaan van der Duyn, heer van ’s Gravemoer, namens

de Ridderschap van Holland, sedert Februari 1745.

2. Ocker Repelaer, wegens Dordrecht.
|

sedert

3. Mr. Adriaan van Groenendijk, wegens Gouda. ; t Mei

4. Mr. Diderik van Bleyswijk, wegens Gorinchem. /
1745.

5. Gerbrand Elias, wegens Schoonhoven, sedert 2 Mei 1746.

6. Willem Schepers, wegens Rotterdam, ^

7. Mr. Willem Fabricius, heer van Almkerk en Zand-

horst
,
wegens Haarlem

,

8. Dirk Ingelby, wegens Delft.

9. Mr. Cornelis van Banchem, wegens Leiden,

10.

Mr. Cornelis Hop, wegens Amsterdam,

De vijf laatsten waren juist aan de beurt van aftreden, toen de

revolutie van 1747 plaats had.

Voor Haarlem trad op. . . van Druyvestein 1

— Delft — A. van Bleyswijk I 5 Mei

— Leiden — Mr. Jacob van den Meer, heer van I
t747.

Hogeveen
|

— Amsterdam— Salomon Dedel, Mei 1747.

Willem Schepers, de eerste aftredende na de herstelling van

het Stadhouderschap, verkreeg (Dec. 1747), dat hij nog voor drie

jaar werd gecontinueerd.
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woordigheid van den souverain. Terwijl die vergaderd

was, zag men een menigte van volk met Oranje ven-

dels over den Vijverberg allerhande vreugde bedrijven

en ook excessen plegen, met alle passanten geld af

te vorderen en aan alle de huizen zonder onderscheid

aanbellen, om iets te hebben, waarvoor ze vreugde

voor Zijne Hoogheid zoude bedrijven. Dit gaf een ont-

roering aan verscheidene matadors van de vergadering

,

die hierdoor haar aanstaande verandering voor oogen

zagen. Zij wilden
,

dat Gecommitteerde Raden dit

met geweld zouden tegengaan
,
die daarover met mal-

kander serieus delibereerden, maar oordeelden, dat

het van een kwaad effect zoude zijn. Zij resolveerden

evenwel om de wachten in het piquet te verdubbelen

,

en zij gaven order, dat er zeer nauwkeurig en meer

als na gewoonte gepatrouljeerd zoude worden. Dien

nacht was het zeer tranquil en stil
,
en den 29®^

’s morgens te negen uren, wanneer ik na het Hof

zoude gaan
,
was het tot mijn overgroote verwondering

op de straat zoo stil
,

dat men moest besluiten
,
dat

de gemoederen volkomen bedaard waren
,
en alles zich

weder schikken zoude. In het Collegie komende

,

vond ik alle de leden present, als mede den Hr.

Raadpensionaris
,

die kennis gaf, dat hij met den

Fiscaal en den Magistraat van den Haag een publi-

catie geformeerd had
,
om de samenrottingen tegen te

gaan; maar omdat alles zoo tranquil scheen, werd er

geoordeeld
,
dat het een kwaad in plaats van een goed

effect zoude effectueeren
,
en daarom werd het uitge-

steld.

Tegen half twaalf kreeg de Raadpensionaris een

memoretje, waarbij hem gecommuniceerd werd, dat

1) Mr. Jacob Gilles.

2) Mr. Anlhony van Wesele. Zie Begister^
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de Regeering van Rotterdam genecessiteerd was ge-

worden
,
wilden ze in haar stad haar leven secureeren

,

om, alvorens dat ze haar magistraat dorsten veran-

deren, den Prins voor zoo veel haar stad aanging tot

Stadhouder, Kapitein-Generaal en Admiraal van deze

provincie zoo te water als te land aan te stellen,

waarvan ze dien morgen in de vergadering een pro-

positie zoude doen. Dit onder het gemeen en de

burgerij rugtbaar geworden zijnde, was dezelve vol

vreugde en als uitgelaten; en in menigte kwamen ze

op het Binnenhof, en wilden, dat dien morgen de

Prins moest aangesteld worden. Toen de vergadering

te drie uren afging, nadat de propositie door Rotter-

dam gedaan was, die door alle de leden was over-

genomen, en waarop geresolveerd was, om niet te

vergaderen voor Woensdag, omdat alle de leden na

huis moesten, wanneer er of uiterlijk Donderdag

finaal zoude geresolveerd worden
,
zoo ondervond men

een groote beweging onder het volk; en ik ook wil-

lende afgaan, hoorde, dat de Pensionaris Halewijn

van Dordrecht door het gemeen aangepakt en ellendig

mishandeld werd, waarop ik weder na boven ging,

en dit aan den Raadpensionaris communiceerde, die

daarover ongelooflijk geconsterneerd en aangedaan

was. De presente Heeren Gecommitteerde Raden

,

1) Mr. Frangois Teresteyn van Halewijn, vrijheer van Abben-

broek, was sedert 1723 pensionaris van Dordrecht, en behoorde

tot de heftigste anti-stadhoudersgezinden (Zie Chesterfield en de

Republiek der Vereenigde Nederlanden^ in de Gids 1885, Maart,

bladz. 572). Hij stierf den 17en Juni 1751 plotseling te Arnhem,

na nog den vorigen dag in de Generaliteit tc zijn geweest. Hij

werd om zijn weldadigheid zeer betreurd. Hij was gehuwd met

Agatha Johanna van Naerssen. Zie d’Ablaing, Ridderschap van

de Teluwe 420.
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namelijk ’s Gravemoer
,
Slingelant en ik met den

Raadpensionaris gingen in de collegiekamer
,
daar wij

hoorden, dat Halewijn weder boven gekomen was,

ontsteld als de dood
,
dien ze gerukt en geslagen had-

den, en dat hij gelukkig een steek in zijn lichaam

ontkomen was, want een kerel zijn mes getrokken

hebbende, wilde het hem in zijn lijf steken, werd

daarin door een klerk van de Generaliteit belet, die zijn

hand terug trok, zoo dat hij nog gelukkig weder

binnen was gekomen. Men ging aanstonds delibe-

reeren hoe te doen, of men de militie op de been

zoude laten komen, en met geweld het volk van het

Binnenhof doen gaan, en vervolgens alles met vigeur

executeeren, maar beter werd geoordeeld, om een

bloedbad voor te komen, dat men den Baljuw van

Wassenaar^) liet verzoeken, om bij ons te komen,

aan wien men voorsloeg, of hij niet iets wist uit te

denken, om met zachte woorden het volk van het

Binnenhof te krijgen en haar gerust te doen zijn. Het

beste, dat uitgedacht kon worden, was, dat hij haar

verzoeken zoude, om met hem na het stadhuis te gaan,

daar hij haar van de pui zoude communiceeren de

Resolutie, die bij den staat genomen was, en hoe zij

1) Gravemoer — zie bladz. 196:

2) Mr. Govert van Slingeland (1694—1767), zoon van den Raad-

pensionaris Simon van Slingeland. Sedert 19 Nov. 1728 was hij

Ontvanger Generaal van Holland en Westvriesland (Verg. de Gids

t. a. p. bl. 39).

3) Karei Lodewijk, baron van Wassenaar, heer van Doveren

,

baljuw van den Haag. Aldaar geboren 9 Maart 1685, was hij

te Maastricht den 9 Sept. 1720 gehuwd met Maria Louisa de

Villattes (f 2 Sept. 1772), bij wie hij verscheiden kinderen had,

van welke slechts twee dochters hem overleefden (Zie de Boute-

lihre et Mr. A. J. JEnschedé, Des Villattes en France et aux Fays
Bas, Notes généalogiques p. 21). Hij overleed 2 Nov. 1751.
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in de volgende week het oogmerk bereiken zoude en

haar zin zoude krijgen. Dit deed hij; en veel volk

volgde hem, welken tusschentijd de leden
,
die nog

boven waren, alsmede Halewijn, waarnamen, om

achter bij den Raad van State af en na huis te gaan

,

maar geen half uur daarna kwam al het volk en in

veel grooter menigte weder op het Binnenhof; waarom

men resolveerde om den Heer van Rhoon en mijn

heer van Haren te laten halen
,
die

,
te half zes bij

ons gekomen zijnde, nadat wij alvorens de Heeren

Ingelby en Groenendijk ook hadden laten ver-

zoeken om weder boven te komen
,
ons te kennen

gaven het woeden van het volk en dat ze zekerlijk

zeer verre gaande insolentien zouden gebruiken. Wij

1) Willem, graaf Beutinck, heer van Rhoon enz. De bekende

vriend van Willem IV en gezant der Republiek, o. o. bij bet

eongres te Aken.

2) Willem van Haren, gedeputeerde ter Generaliteit, namens

Friesland. De bekende dichter en gezant te Brussel.

3) Dirk Ingelby, Willemszoon, geb. 8 Oct. 1690, 40 Raad 1720,

Schepen 1726, Havenmeester 1721, burgermeester 1741
,
Gecom-

mitteerde Raad van Holland 1744 enz., huwt 28 Dec. 1724 Gatha-

rina van Bleyswijk, Fransdochter (geb. 3 Nov. 1688, f kinderloos

in 1734). Hij stierf 23 December 1748, nadat hij weinige dagen

vroeger door Willem IV tot presideerend burgemeester was ver-

kozen.

. Hij stamde van John Ingelby af (1568—1658). die in 1590 als

Kolonel uit Engeland was gekomen, en hier te lande gebleven,

ten gevolge van zijn huwelijk met Agnieta Burghouts.

John's zoon en kleinzoon, beide Willem geheeten, waren als hij

in militairen dienst. Dirk, zijn achterkleinzoon, wiens moeder

Catalina van der Bussen was (dochter van Dirk van der Bus-

sen, burgemeester van Delft), was de eerste, die in de regeering

kwam. Zie verder van der Lely
,
Naamen en stamdeelen der heeren

40 raden der stad Delft. M. S. van de Koninklijke Bibliotheek.

4) Mr. Adriaan van Groenendijk, raad en oud burgemeester van

Gouda.
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vroegen hen, of het niet veilig zoude zijn, als de

Raadpensionaris door hen na huis gebracht werd. Zij

meenden, dat dit een doodelijke resolutie zoude zijn,

want dat ze opentlijk riepen
,
dat hij 200 duizend gul-

den van de Franschen getrokken en het land ver-

raden had, en dat hij daarom van kant moest. Dit

gaf, gelijk te denken is
,
eene doodelijke alteratie voor

dien Heer
,
die daarvan zoo ontstelde

,
dat hij geheel

buiten alle raisonnement geraakte en om die reden

werd hem aangeraden, dat hij dien nacht niet van

het Hof moest gaan. Men verzocht daarop die twee

heeren, dat ze bij het volk wilden gaan en het zelve

desabuseeren van deze verfoeielijke uitstrooisels, en

haar te gelijk aanzeggen, dat de Prins aanstaande

Woensdag Stadhouder zoude worden. Hierin reüs-

seerden zij gelukkig : het volk gaf hun gehoor en zoude

gelooven al hetgene zij zeiden, mits dat men het

Oranjevendel plantte. Om hieraan te voldoen, werd

ik van het Collegie
,
voor zoo verre zij present waren

,

en van den Raadpensionaris verzocht, om bij mijne

Heeren van den Haag, die op het Stadhuis bijeen

waren, te gaan en haar het Oranjevendel te verzoeken.

Dit verzoek, schoon het zeer dangereus en periculeus

was
,
om het te executeeren , nam ik aan

,
om den pre-

senten nood, waarin velen waren en vooral de Raad-

pensionaris
,
en ook om een formeelen opstand voor te

komen. Ik verzocht evenwel, dat ik geaccompagneerd

mocht zijn van Jonkheer Willem van Haren, hetwelk

geaccordeerd en door zijn WelEd. geaccepteerd werd.

Wij waren toen in een van de vertrekken van de

Generaliteit en het was omtrent zes uren, toen wij

deze commissie gingen afleggen. Aan den trap van de

Generaliteit komende, vonden wij het volk daar ge-

rangeerd en bij malkander gedrongen. Sommigen zagen

als verwoed, andere deden niet als schreeuwen. Ik
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wenkte met hoed en allerhande gebaarden, dat zij

zich stil zouden houden. Toen er stilte kwam
,
vroeg

ik haar, of zij met mij mede wilden gaan na het Stad-

huis, dat wij daar het Oranjevendel zouden gaan halen

en het dan planten. Dit verwekte een algemeen ge-

schreeuw, en onder dat gejuich ging ik met een onge-

looflijk getal volk met mijn heer van Haren over het

Binnen- en Buitenhof na het Stadhuis. Daar gekomen

zijnde, verzochten wij aan den Magistraat om het Oranje

vendel, die zeer difficulteerde om dat te geven. Wij

persuadeerden haar eindelijk om het dan van het

Stadhuis te laten waaien
,

gelijk geschiedde
,
waarna

mijn heer van Haren en ik weder bij het volk kwam,
en haar vroegen of ze nu niet tevreden waren: dat

beantwoord werd met hoezee, hoezee, vivat Oranje!

Nadat dit eenige malen geschied was, verzochten wij

haar op het vriendelijkst, dat zij toen na huis wilden

gaan en zich dissipeeren, terwijl zij volkomen haar

zin hadden. Maar haar vergenoeging was zoo groot,

dat ze dit wel aannemen, maar ons eerst weder met

gejuich na het Hof wilden convoyeeren
,
daar wij niets

tegen konden zeggen
,
en op het Hof komende

,
kwam

die menigte met ons, en bleven weder bijeen op het

Binnenhof, waardoor de angst van den Raadpensionaris

niet verminderde, en wij daarom resolveerden, om
nog een Oranjevendel te laten halen en dat uit een

der bovenste vertrekken, aan de zijde van het Buiten-

hof te laten uitsteken, om het volk daardoor van het

Binnenhof af te trekken
,
hetwelk spoedig geexecu-

teerd werd en ook van een gewenscht effect was en

de gemoederen volkomen aan het bedaren bracht, zoo

dat door deze voorziening alles onder Gods zegen nog

zonder bloedvergieten gelukkig is afgeloopen.

Toen gingen wij gerust delibereeren
, wat voorzorg

er behoorde in het werk gesteld te worden, om voor

Werken N®. 45. 13
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de onordentlijkheden
,
die in den nacht zouden kunnen

gepleegd worden
,

te zorgen. De orders
,
die aan de

militie zouden gegeven worden, werden kort geanno-

teerd, en dewijl de propositie van Rotterdam na de

steden moest gezonden worden
,
hetwelk de Secretaris

Boey moest bezorgen
,
zoo werd ik door den Raad-

pensionaris en de verdere Heeren verzocht om die

articulen in een resolutie te converteeren
,
en te be-

zorgen
,
dat er drie geteekende extracten aan het huis

van den Heer van ’s Gravemoer gezonden werden
,
die

ondertusschen de drie commandanten bij zich zoude

ontbieden. Dit nam ik aan
,
en de Raadpensionaris

ging met den Heer van Rhoon, zijnde het op dien tijd

omtrent acht uren, na huis. Ik, na een van de ver-

trekken van Gecommitteerde Raden gaande, liet vier

klerken van de Secretarie bij mij komen, dewelke ik

de Resolutie dicteerde, en dus had ik in weinig tijd

drie extracten van de resolutie en een copie
,
om het

daarna in het resolutieboek te laten insereeren. De-

zelve geteekend zijnde, bracht ik dezelve in persoon

den Heer van ’s Gravemoer
,
die mij zeer bedankte

,

waarop ik na huis ging, hebbende dien dag van

’s morgens te negen uren tot ’s avonds bij half tien

op het Hof geweest, welken tijd ik nooit vergeten zal.

Tegen tien uren thuis komende
,
vond ik mijn vrouw

en kinderen zeer verheugd, dat zij mij zagen, maar

betuigden, dat zij een ongelooflijken angst en benauwd-

heid den geheelen dag hadden uitgestaan
,
dat ik zeer

ligt konde begrijpen.

Den 30 April was alles zeer tranquil, en in de kerk

1) Mr. Gornelis Boey, Willemsz. geb. 24 April 1686, eerst pen-

sionaris van Rotterdam 1720, daarna Secretaris van de Staten

van Holland 1736. Gehuwd 13 Maart 1711 aan Agneta van Schoon-

hoven, sterft hij 22 Maart 1759 {Van der Lely a. ms. fol 82).
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komende was een iegelijk, zoo mans als vrouwen, met
Oranjelinten en strikken versierd, waarom ik thuis

komende ook een dergelijke mij liet geven
,
om uit

te gaan
,
dat ik anders niet zoude hebben durven doen.

Den 1 Mei in het collegie komende
,
vond ik eenige

Heeren ook zoo versierd, en de nieuwe comparanten,
die het niet hadden

,
verzorgden zich daar ook van

,
om

geen insultes te ondervinden. Dien morgen was alles

ook zeer tranquil, maar ^s middags te drie uren weder
na het Hof gaande om appointés aan te stellen,

hoorde ik onderweg, dat er eene expresse aan het

Hof gekomen was met tijding, dat de Franschen met
een vloot van dertig schepen gezien en voor den wal
waren

,
dat ze eerlang stonden te landen

,
en dat daar

over alles ten platten lande in beweging was. Hierover
bespeurde ik een groote consternatie onder de menschen,
en alles was in beweging en liep na het Binnenhof, daar
ik ook vond mijnheer Elias ^), met wien ik na de Genera-
liteit ging, omdat wij zagen, dat de vergadering van
H. H. M. nog niet gescheiden was, en den Raadpen-
sionaris gesproken hebbende

,
zonden wij een expresse

na de zeedorpen om te vernemen, wat er eigenlijk

van dit gerucht was. Ondertusschen was het gemeen
weder aan het woeden geraakt en animeerde malkander
met te zeggen

,
dat de Regenten tot ’s woensdags de

aanstelling van den Prins hadden gedilaijeert, omdat
ze wisten, dat in dien tusschentijd de Franschen in het
land zouden komen en (zij) die tot hulp roepen en aan
dezelve het land (wilden) overgeven

,
zoo dat ze land-

verraders waren en vervolgens van kant moesten. Hoe
dat men haar ook zocht te desabuseeren met te zeggen,
dat met den oostenwind bij mogelijkheid geen Fransche

1) Gerbraiid Elias, Gecommitteerde Raad sedert 2 Mei 1746,

burgemeester van Schoonhoven.

13*
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schepen op deze kusten konden komen, het kon niet

helpen : die zoo sprak, hield het met de regeering en

liep gevaar van insultes te ondergaan.

De deuren van het Hof werden opengestooten
, en

het volk was als woedende, waarom mijnheer Elias

en ik resolveerden om met aanneming van appoinctés

te supersedeeren, en te zien, of wij van het Hof konden

komen, daar wij bij de Pinantie een voor een nog

gelukkig afkwamen. Op het Buitenhof komende,

meenden wij dat het best was, om na het huis van

den Hr. van ’s Gravenmoer te gaan, bij wien wij

gedeputeerden van Maassluis vonden, die daar ver-

zochten snaphanen en oorlogsbehoeften, hetwelk aan

haar geaccordeerd werd. Wij vertelden hem onze

rencontres en het voorschreven gerucht, waarom hij

alle de leden van het Collegie aan zijn huis convoceerde.

Wij waren voor gevolgen beducht, maar die van Sluis

nader bij ons komende, om nog iets te vragen en

voor te stellen, verstonden wij van haar, dat haar

1) Adam Adriaan, baron van der Duyn, vrijheer van ’s Grave-

moer, heer van Benthorn
,

enz. voorzitter van Gecommitteerde

Raden, namens de Ridderschap van Holland, geb. 1681 f 1753,

was gehuwd met Anna Maria van Dorp, dochter van den heer

van Dorp van Maasdam, eersten edele van Holland.

De jongste dochter van zijn ouderen broeder (generaal Nicolaas

van der Duyn 1728), werd in April 1743 de tweede vrouw van

Mr. Mattheus Lestevenon, heer van Berkenrode, die wel voorna-

melijk aan den invloed van oom van der Duyn zijn benoeming

in 1749 zal te danken hebben gehad tot ambassadeur te Parijs,

waar hij tot 1792 de republiek vertegenwoordigde. Zie bladz. 199,

noot 3.

Adam Adriaan liet bij zijn dood slechts één zoon (Arnold Joost)

na, die in militairen dienst was, en als generaal en gouverneur

van Breda bekend is.

Zijn oudere zoon (Adam Philip) was in 1739 jong gestorven, na

weinige weken gehuwd te zijn geweest met Geertruy Schepers.
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burgerij dien morgen op de been was geweest
,
op het

vernemen
,
dat er eenige schepen in zee waren gezien

,

die ze zich eerst verbeeld hadden, dat Fransche schepen

mochten zijn, maar naderhand ondervonden hadden,

dat het twee Engelsche oorlogschepen met eenige

koopvaardijschepen waren; dat evenwel haar burgerij

haar gepersuadeerd had
,
om naar den Haag te gaan

en daar te requireeren
;
dat ze verzocht hadden

,
dat

ze ook na alle de zeedorpen menschen gezonden had-

den, om haar aan te raden, dat ze ook in tijds wa-

penen moesten zien te krijgen, om haar in staat van

tegenweer te stellen. Hieruit begrepen wij
,
dat al het

alarm daarvan daan kwam. District op distrikt zond

gedeputeerden, zoodat wij bijna niet wisten, wat

hieromtrent te doen: haar verzoek eenigsints toe te

staan en haar te desabuseeren was het best dat men
doen kon

,
maar oordeelende dat zulke uitstrooisels

alle oogenblikken konden geschieden, vonden wij goed,

dewijl er een gerugt was, dat Zijne Hoogheid dien

avond mogelijk te Delft zoude passeeren
,
om met een

jagt, dat daar gereed lag, na Zeeland te varen, dat

mijn heer van Bleyswijk van Delft, en ik na Delft

1) Dr. Abraham van Bleyswijk, geb. 17 Juli 1686, f 22 Jan.

1761. Hij was de zoon van den gasthuis predikant.

In 1718 40 Raad te Delft, 1723 Schepen, 1735 raad ter admi-

raliteit, 1740 burgemeester, 1747 Gecommitteerde Raad enz.; ge-

huwd 8 Oct. '1715 met Maria Gribius, dochter van den predikant

Gribius (van der Lely, a. Ms. Koninklijke Bibliotheek).

Deze Bleyswijk stond als een der heftigste antistadhoudersgezinden

bekend. Het volk beschuldigde vooral hem en Gilles, het land

aan de Franschen verraden te hebben. Zie: DicMTcundig Praal-

tooneel I passim.

De latere Raadpensionaris Pieter van Bleyswijk was zijn zoon.

In 1744 tot doctor philosophiae gepromoveerd, werd hij in 1752

tweede, later eerste pensionaris van Delft. Den 1 Mei 1753 huwde
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zoude gaan, en daar Zijne Hoogheid afwachten, en

hem dan verzoeken, of hij hier wilde komen, mee-

nende dat door zijn presentie alles gerectifieerd en

gestild zoude kunnen worden. Hiervan gaven wij

den Raadpensionaris kennis, die dit wel goed vond,
maar om de onzekerheid, of zijn Hoogheid nog wel

hier zoude kunnen zijn, meende hij dat het best was,

dat men nog een dagje supersedeerde. Ondertusschen

hoorden wij
,
dat een troep Schevelingers en anderen

aan het huis van den Baljuw van Wassenaar waren,

die daar insolentien pleegden
,
waarom de Officier per-

missie kwam verzoeken om met de militie geweld met
geweld tegen te gaan. Dit accordeerden wij hem,
maar weinig tijds daarna hoorden wij dat alles aan

het bedaren was, op de verzekering van de gedepu-

teerden van Sluis, die het volk vertelden, waar deze

terreur panique zijn source van had. Vervolgens

gingen wij te half negen na huis, meenende dat nu
alles gerust en wel was, maar te half elf werd het

collegie weder geconvoceerd aan het huis van den

heer van ’s Gravemoer
,
van wien wij verstonden

,
dat

hij expresse op expresse kreeg, met tijding dat twee

hij met Geertruid Johaima van Bleyswijk, geb. 19 December 1727,

dochter van Guiljelmus van Bleyswijk, burgemeestei* van Delft in

1752 en 1753, halve broeder, uit vaders vroeger huwelijk, van den

schrijver dezer ]\£emorien. Zie de Q-enealogie JBleyswijTc^ boven

bladz. 68.

Deze Dr. Abraham van Bleyswijk en onze Diderik ontmoetten elkan-

der wel in de opgaande lijn in een gemeenschappelijke!! voorvader

,

doch slechts in de zestiende eeuw. De twee takken hadden naast

elkander twee eeuwen lang voortgebloeid, zonder dat ik kan ont-

dekken
,

dat zij door huwelijken verbonden zijn geweest. Het

huwelijk van den lateren Raadpensionaris was, naar ik meen, de

eerste verbintenis tusschen de twee staken. Zie van der Lely

a. ms.
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è drie duizend ingezetenen van het platte land, voor-

namelijk uit Maassluis en van de zeedorpen, op weg

waren, om hier in den Haag te komen en geweer

van de regering af te vorderen. Dit maakte ons be-

kommerd; te meer, omdat wij hoorden dat ze al tot

Loosduinen genaderd waren, vreezende, als zij in zoo

een menigte in den nacht hier kwamen
,
dat alles daar-

door op nieuw in beweging zoude geraken. Daarom

zonden wij verscheiden menschen na haar toe, die

haar verzekerden, dat haar vrees ongegrond was, en

dat wij reeds order gegeven hadden
,

dat uit het

magazijn te Delft aan haar het noodige geweer en

hetgene zij verder verzocht hadden, zoude gegeven

worden
,
hetwelk van die uitwerking was

,
dat zij weder

na huis keerden. Wij
,
hiervan tijding krijgende

,

gingen te twaalf uren na huis.

’s Morgens, den 2®^, in het collegie komende, vonden

wij van de meeste dorpen gedeputeerden, die wij alle

zoo veel doenlijk was genoegen gaven, en besoigneerden

wijders, wat precautien men tegen Woensdag, wanneer

de aanstelling van Zijn Hoogheid zoude geschieden,

zoude nemen
,
en daar werd vastgesteld, dat de ingangen

van het Hof met kavallerie, infanterie en de burgerwagt

zouden bezet worden, en niemand als de Regenten,

die tot het Hof behoorden, op het Binnenhof zoude

geadmitteerd worden : zelfs niet de boden van de

steden en domestiquen. En men vond goed, dat de

Vergadering ’s morgens ten negen uren zoude bijeen-

komen, en het Collegie van Gecommitteerde Raden

te acht uren; en dat, heel vroeg op de kamer, daar de

appointés betaald worden, zijnde over de Prinsepoort

en komende de vensters vlak over het Buitenhof, alle

de Statentrompetters moesten zijn, die na de electie

aanstonds moesten trompetten. Met het concerneeren

en vaststellen van deze order was het half vier ge-



200

worden, en mijnheer Elias en ik hadden tegen drie

uur de appoinctés geconvoceerd, zoo dat wij daar na

toe moesten en daar bleven tot acht uren
,
wanneer de

gedeputeerden van onze stad mij verzochten, om eens

in het logement te komen.

Van dezelve hoorde ik, dat er in onze stad eenige

beweging was, dat aangeblazen werd door de Heeren

Brand, van Hoey, van der Does en Ouwens ^), die,

gelijk men denken kan, in troebel water zoeken te

visschen. Thuis komende, vond ik daar den Burge-

meester Schuylenburch
,
met wien ik over de con-

stitutie van onze stad discoureerde
,
en hem aanraadde

om den wagen hier te houden
,
en daarmede Don-

derdags te retourneeren.

’sWoendags, den 3 Mei 1747, te acht uren in het

collegie komende, waren wij alle present, zelfs de

Heer Schepers, die, schoon het podagra hebbende,

hem op het Hof liet brengen. Te negen uren gingen

wij en corps na de vergadering, daar met unanime
stemmen de Doorlugtigste en Hooggeboren Vorst en

Heer Willem, Carel, Hendrik Friso, Prince van Oranje

en Nassou, tot Stadhouder, Kapitein en Admiraal

Generaal van de provintie wierd aangesteld. Omtrent
half elf wierd dit aan het gemeen door het trompet-

tengeklank en naderhand door den secretaris Buys
,

1) Johan Brand, Abraham van Hoey, Cornelis van der Does,

Nicolaas Ouwens — de vier nog levenden van de uitgesloten vroed-

schappen in 1734.

2) Zwager Hendrili van Schuylenburch. lid van de Admiraliteit

(zie boven, bladz. 170 noot).

^
3) Willem Buys, de oud-pensionaris van Amsterdam, bekend

door zijne vele diplomatieke zendingen. Hij was sedert 1726 eerste

Secretaris van Holland, f in 1749, 88 jaar.

Een halve eeuw te voren (12 Nov. 1692) was hij gehuwd met

Elizabeth Lestevenon. De gezant Mattheus Lestevenon, uit den
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die de genomen resolutie afkondigde
,
gecommuniceerd,

zijnde hij geassisteerd door de Heeren van Wassenaar ^),

Gevaerts, Castricum en van der Nieuwburg, hetgene

een ongelooflijke vreugde en gejuich veroorzaakte.

Daar werd eene commissie -) vastgesteld, die Z. H.

deze aanstelling zoude bekend maken, namelijk de

Heeren ’s Gravemoer
,
Gevaerts

,
van den Broek

,
van

der Dussen
,

de Raad
,

Castricum
,
Suys

,
de Mey

,

Nieuwburg, Akerlaken, Ramhorst en de Raadpensio-

naris Gilles. Een ieder was over dit gelukkig evene-

ment als verrukt, en ’s avonds te acht uren begon

men de vreugde meer en meer te bespeuren. Alles

was uitgelaten
,
en alle de huizen waren op het sierlijkst

geillumineerd
,
en verscheidene ingezetenen hebben

vuurwerken afgestoken, en andere openbare vreugden

patriottentijd bekend, die van 1749 tot 1792 ambassadeur te Parijs

was, was de zoon van zijn zwager. Zie boven, bladz. 196, noot.

Waar zijn de papieren van Buys gebleven, die Wagenaar heeft

gebruikt?

1) Karei Lodewijk, baron van Wassenaar, heer van Doveren,

groot baljuw van den Haag enz. Zie bladz. 190, noot 3.

2) Adam Adriaan van der Duyn, vrijheer van ’s Gravenmoer,

was het lid namens de Ridderschap. Zie hladz. 196 noot. De

overige leden waren de burgemeesters van de steden

Dordrecht. Mr. Johan Gevaerts.

Haarlem. Mr. Pieter van den Broek.

Delft. Mr. Arent van der Dussen.

Leiden. Mr. Dirk de Raat.

Amsterdam. Mr. Nikolaas Geelvinck, heer van Castricum.

Gouda. Mr. Govert Suys.

Rotterdam. Theodore Frangois de Mey.

Alkmaar. Mr. Jacob Josias Vryburg, in 174 3 door de Staten

van Holland tot baljuw van de Nieuwburg, bij Alkmaar, aangesteld.

Hoorn. Mr. Gornelis Ghristoffel van Akerlaken.

Enkhuizen. Mr. Jacob van der Ramhorst.

en de Raadpensionaris Jacob Gilles.
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bedreven
,
en alles is zonder eenige de minste ongemak

afgeloopen. Bij Jonkheer Willem van Haren zag men
voor den gevel, die ook op het sierlijkst versierd was,

deze vaarsen:

Nunc tibi Galle cave Leo surrexit rugitque

Galle cave septem spicula Friso ligat.

En in het Duitsch:

De Fiere Leeuw ontwaakt en brult,

De Franschman is met schrik vervult.

En sal sig bevend rugwaarts ijlen,

Nu Friso pronkt met seven pijlen.

Het huis van den jongen Heer Pielat was ook

zeer fraai geillumineerd
,
voor den gevel was een schil-

derij
,

alludeerende op zijn Hoogheids verheffing en

met fraaie inscriptien versierd.

Den 4 was alles in rust: zoo ook den 5^^.

Maar ’s avonds thuis komende
,
vond ik een brief

van Gorinchem, die ’s middags te 12 uren was afge-

zonden, zijnde van den volgenden inhoud

:

Aan de H^"®^

Verboom en van Bleyswijk.

WelEdele Gestrenge Heeren!

De tegenwoordige constitutie van tijden en zaken

vereischt na onze gedachten
,
dat de correspondeerende

heeren in pleno bij den anderen komen, om te deli-

bereeren en te resolveeren
,
als wij tot conservatie van

de rust en het welzijn van de stad zullen oordeelen

1) De jonge heer Pielat is vermoedelijk de commies Pielat, zoon

van den Haagschen predikant. Hij vergezelde de commissie tot

zuivering der magistraten in 1748.
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te behooren
;
deswegens is ons vriendelijk verzoek

,
dat

UEd. Geb. de goedheid gelieven te hebben morgen

avond, zijnde Zaterdag, alhier te zijn, ten einde als

voren. Waarmede wij UEDG. in de protectie des

Allerhoogsten bevelen en blijven met alle respect

,

Gorinchem, 5 Mei 1747.

WelEdele Gestrenge Heeren,

UEDGestr. Correspondeerende vrienden

(was get.)

M. van Barnevelt, G. Leeuwen van Wust-

huizen
,

H. van der Graaf de Vapour,

P. V. Erp, Johan Deym, Hend. v. Schuylen-

burch
,

J. Tierens
,
W. H. v. Barnevelt

,

W. van Gennep, Adriaan Brouwer van der

Werff.

Dezen brief gelezen hebbende, liet ik den Burger-

meester Verboom bij mij komen, met wien ik over

dezen inhoud sprak, en hem te kennen gaf, dat het

mij onmogelijk was, om uit den Haag te gaan: dat

ik in een post was, daar mijn presentie gerequireerd

werd, en dat ik om eigen interest het gemeene welzijn

niet kon noch mocht laten varen
;
voegende hier evenwel

bij
,
dat ik begreep

,
dat de convocatie geschiedde

,
om

gezamentlijk te overleggen, of men elkander van den

eed bij deze tijdsomstandigheid niet behoorde te ont-

slaan, en (dat men) een generale pacificatie onder

alle de leden van de regeering voorstelde
,
daar ik mij

niet opponeerde
,
en dat ik derhalven een brief zoude

schrijven, gelijk ik aanstonds deed. Ik gaf aan de

leden van de Correspondentie plein pouvoir, om na

tijdsomstandigheid alles te dirigeeren en te schikken,

zoo als zij zouden oordeelen te hehooren. Ik voegde

er bij
,
dat ik evenwel twee consideratien moest sup-

pediteeren: eerstelijk, dat, wat verandering men ook
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maakte, dat men dan moest vaststellen, dat ik ad

vitam tot ontfanger werd aangesteld
,
omdat er bij het

verzoeken van continuatie, dat om de drie jaar moet

geschieden, altemet eenige onlusten mochten voorko-

men
;
en dan in de tweede plaats

,
dat men vooral om

den jongen van Hurck moest denken; dat men daartoe

verplicht was, en dat men, terwijl zijn Vader over-

leden was
,
zorg moest dragen

,
dat hij bij vakature van

een vroedschapsplaats daartoe moest aangesteld worden.

Terwijl ik dit nu annoteer, weet ik nog niet, wat de

gevolgen hiervan geweest zijn, die ik vervolgens zal

aanteekenen. Ondertusschen hoop en bid ik
,
dat God

zijn genadigen zegen over het bedrukte vaderland ge-

lieve uit te storten
,
en te zegenen die middelen

,
die

deze week door zijn Goddelijke Voorzienigheid zijn

vastgesteld
,
en dat onze verkozen stadhouder mag

erlangen de noodige wijsheid en een rijken invloed

van Gods Geest, opdat wij door hem als een instru-

ment van Gods hand mogen bevrijd worden van alle

bedreigde gevaren
,

en integendeel bewaard en be-

schermd bij onze dierbare panden van vrijheid en

godsdienst.

Den 8 Mei heb ik van broeder Schuylenburch den

volgenden brief ontvangen:

WelED. Gestr. Heer en Hooggeachte Broeder!

Gisteren avond is bij de leden van de Correspon-

dentie met eenparigheid goedgevonden de vier bewuste

Heeren in de Correspondentie te assumeeren
,
onder

conditie, dat door haar Ed. den gewonen Eed zal

worden gepresteerd : ten dat de loopende schikking

1) Hieronymiis van Hurck. Toen de Vroedschap in 1748 met

zes nieuwe leden werd versterkt, behoorde hij er toe.

2) Zie boven bladz. 200,
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zal worden nagekomen, in zoo verre dezelve alsnog

zijn accomplissement niet heeft gehad : ten derde
,
dat

ook alle particuliere schikkingen zullen moeten worden

geadimpleerd
;
in de Conventie is bijgevoegd, dat het

ontfangersampt van de stad op UWelED. van drie tot

drie jaren zal worden gecontinueerd gedurende UED.

’s leven : ten 4®, dat welgem. Heeren in de volgende

schikking eerst een toer zullen hebben, doch dan op

haar rang als vroedschap, gelijk de andere leden: en

ten 5® is bij verandering van het 7® art. van de Con-

ventie vastgesteld, dat de begeving van de Vroed-

schapsplaatsen door twee Heeren te zamen zal ge-

schieden; en zijn de toeren geschikt als volgt:

1. van Erp en Schuylenburch

,

2. Brand en Krimpen,

3. van Hoey en Meeuwen,

4. Deym en Leeuwen,

5. van der Does en Ouwens,

6. Tierens en Verboom,

7. Bleyswijk en Vapour,

8. Barneveld en van Gennep,

9. Brouwer

Broeder Deym en ik zijn gecommitteerd
,
om gemelde

Heeren daarvan opening te geven, hetgene wij van

morgen gedaan hebben
;
van avond zal hetzelve ten

mijnen huize finaal worden gearresteerd. God geve,

dat daardoor het gewenschte effect mag worden er-

langd: ik heb niet kunnen afzijn UWelED. daar van

ten eerste, doch in alle haast, te adverteeren.

UWelED. en zuster zijn van harten gegroet, en ik

ben wijders met allen ijver etc.

Gorinchem (was get.)

den 7 Mei 1747, Hend. van Schuylenburch.
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Den 9 is de Burgermeester van Hemert en de Bur-

gemeester Verboom en Mijnheer Barneveld hier ge-

komen, die mij gerapporteerd hebben, dat alles in

vriendelijkheid is afgeloopen, en gearresteerd is ge-

worden al hetgene de Burgemeester Schuylenburch

aan mij had geschreven, maar dat zij mij moesten

verzoeken uit naam van de Regeering, of ik aanstaande

Nieuwe Jaar mijnheer Ouwens als Burgermeester voor

vier maanden wilde laten aankomen
,
omdat ik in dien

tijd in het Collegie toch nog was, en daarmede geen

nadeel zoude hebben: waarop ik heb geantwoord, dat

ik daar geen grooten zin in had, dat ik liever zoude

zien, dat dit verzoek bij een ander gedaan werd, die

meerder relatie tot dien Heer had. Hieromtrent is

geen antwoord ingekomen, zoodat men den tijd zal

moeten afwachten ^).

Ondertusschen zal ik voortgaan met aan te teekenen

wat er al is voorgevallen bij de plechtige installatie van

Z. H. ,
die den 12 Mei ’s avonds te zeven uren met de

prinses zijn gemalinne en de jonge prinses met het

verder gevolg en eenige koetsen met zes paarden be-

spannen alhier in den Haag zijn gekomen
,
onder een

ongelooflijk gejuich van allerhande menschen
,
die tot

1) In de Gorrespondentievergadering van 21 November 1744 was

bepaald, dat van Jan. 1748—50 Burgemeesters zouden zijn van

Erp, Scbuylenburch en van Leeuwen. Doch, om dat de laatste

niet 4 jaar achtereen het Consulaat mocht vervullen, zou Bleyswijk

in het jaar 1748 voor hem optreden en van Leeuwen daarvoor .ook

in 1750 burgemeester zijn.

Voor Schuylenburch trad later Deym in de plaats, die, ongesteld

zijnde, de door hem gekozen Admiraliteit met het Consulaat ver-

ruilde (Zie bladz. 170). Toen in 1748 het getal burgemeesteren

tot twee werd verminderd, zorgde Bleyswijk, dat hij een der twee

was. Zie de Inleiding
y

bladz. 75.
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aan het einde van het Bosch Zijn Hoogheid hadden

afgewacht, daar ik ook tegenwoordig was. Toen Z. H.

in het Voorhout bij zijn logement kwam, was de foule

van menschen zoo groot, dat er een ongeluk onver-

mijdelijk scheen, hetwelk ook ongelukkig zich open-

baarde, door het breken van een stellagie, waarop

eenige menschen stonden, aan welker einde ook was

de Staten-generaal van Bleyswijk, die, daarvan afval-

lende, al de menschen op zijn lijf kreeg, en daardoor

op een ellendige wijze zijn heen brak. Van andere

ongelukken heeft men niet gehoord: maar wel van

een onbeschrijfelijke vreugde, die bij groot en klein

ondervonden werd.

Den 16®^ liet het Collegie aan Zijne Hoogheid door

den Secretaris Boey vragen, wanneer wij en corps

Z. H. zouden kunnen komen verwellekomen en com-

plimenteeren
,
en feliciteeren met zijn verkregene aan-

zienlijke charges, waarop wij geappointeerd werden

tegen half één
,
omdat alvorens de deputatie van Hol-

land en Haar Hoog Mog. moesten gerecipieerd worden.

Op dien tijd gingen wij twee aan twee met koetsen

na het logement, gaande vooruit vier statenboden en

naast iedere koets twee boden. Aan het Hotel ko-

mende, werd de trom van de wacht, die voor het

huis stond, geroerd, en wij werden door de officiers

met het vendel en de spontons gesalueerd, en gereci-

pieerd door Z. H., die omringd was van eenige Edel-

lieden, op de stoep, alwaar wij alle zoo lang bleven

staan, tot alle de leden en de Raadpensionaris en de

Secretarissen en de Ontvanger Generaal uit de koet-

1) Mr. Adrian van Bleyswijk, raad en oudschepen van Enkhui-

zen
,
sedert 1 Mei 1745 in de Staten Generaal.

2) Zie boven bl. 490, noot 2.
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sen waren getreden
,
wanneer wij verzocht werden om

binnen te treden, en gaande door een antichambre

die opgepropt was met Heeren van de eerste distinctie

,

werden wij gebracht in de audiëntiezaal
,
daar stoelen

gerangeerd stonden: en de Prins mede binnen geko-

men zijnde, zijn wij gaan zitten, wanneer door den

Raadpensionaris een sierlijke aanspraak werd ge-

daan, en „getemoigneerd het vergenoegen, dat Gecom-

mitteerde Raden hadden van Zijne Hoogheid in zoo

een gewenschte gezondheid in deze provintie te zien

gearriveerd, en dat ze verheugd waren, dat God de

harten van de Regenten zoo eenparig had geneigd om
Z. H. aan te stellen tot Stadhouder van deze provintie

en tot Capitain Generaal en Admiraal van de Unie,

met welke hooge charges zij hem van harten felici-

teerden, en ijverig wenschten, dat hierdoor het be-

drukte en benauwde vaderland in haar uitersten nood

mocht worden verlost
,
het welk zij considereerden als

het eenigste middel onder Gods zegen
,
en dat ze hier

door hope hadden
,
dat het lieve vaderland door zijn

wijs beleid en prijsselijke hoedanigheden zoude blijven

geconserveerd bij haar dierbare panden van vrijheid

en godsdienst
,
en dat ze niet genoeg konden roemen

de bereidwilligheid van Z. H.
,
om in zulke duistere

tijden, zoo volveerdig deze hooge charges aan te ne-

men, met aanbieding van goed en bloed tot behoud

van het land te willen opofferen: zij wenschten der-

halve dat God zijn regeering voorspoedig wilde maken

,

en doen ondervinden den goddelijken zegen en bijstand,

dien Zijn doorluchtige voorvaderen zoo menigmaal

ondervonden hebben, vooral in zulke benauwde en

gevaarlijke tijden als de tegenwoordige’’. Waarop Zijne

Hoogheid met veel minzaamheid en een bijzondere

eloquentie geliefde te antwoorden
,
dat „hij aangedaan

was over de attentie van het collegie
,

dat hij de
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zwaarwichtigheid van de posten, die hem geoffreerd

waren, wel penetreerde en ook te gelijk erkende zijn

geringe talenten, om die na behooren waar te nemen
,

maar dat hij vertrouwde op de goddelijke hulp, die

hem in alles konde ondersteunen; en dan ook op de

bereidwilligheid en liefde van de Regenten
,

door

welker bijstand hij alles te hoven zoude kunnen ko-

men; dat hij zich niet flatteerde met de ijdele titels,

die hij verkregen had; dat hij tot die jaren van onder-

scheid was gekomen, dat hij daarop niet steunde,

maar dat hij op Gods wonderbare schikking acht gaf,

en daaruit mocht conjectureeren
,
dat hij als een middel

in Gods hand gebruikt zoude worden, om een land,

waarin hij gewonnen en opgevoed was, te beschermen

van allen overlast
,
en dat te conserveeren bij die dier-

bare panden van vrijheid en godsdienst
,
die door het

goed en bloed van onze voorouders waren verkregen
;
en

dat hij, om dat te blijven behouden, ook volvaardig

was, om alles, wat hem gegeven was en hij bezat,

ook met allen ijver en liefde daarvoor op te ofieren:

ondertusschen insinueerde hij zich in de gunst van

Gecommitteerde Raden en wenschte haar toe Gods

dierbaren zegen.”

Vervolgens werden wij door Zijne Hoogheid op ge-

lijke wijze, als wij gerecipieerd w’aren, tot aan de

koetsen uitgeleide gedaan : en in het collegie komende

,

werden wij geconvoceerd tegen ’s avonds te zes uren,

om te besoigneeren en te reguleeren het ceremonieel

,

dat ’s maandags bij de installatie zoude geobserveerd

worden. Hetwelk den 15®^^ op de volgende wijze is

verricht

:

De vergadering van Holland kwam te acht ure

bijeen. Om negen uren begaven zich de Heeren Gede-

puteerden, namelijk de Hr. van der Duyn, gezeten

in een koets met zes paarden; de Heeren Gevaerts en

Werken N®. 45. 14
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Castricum en de Heeren Vrijburg en de Raadpensi-

onaris Gilles in twee andere koetsen met 4 paarden

bespannen, begeleid door vooraf en terzijde gaande

bodens en hunne liverijbedienden
,
naar het hotel

van Zijne Hoogheid, daar de wacht in de wapenen

stond met vliegend vaandel en slaande trom: wor-

dende die heeren door Zijne Hoogheid op de stoep

ontvangen, en naar binnen geleid. Eenigen tijd daarna

kwamen gemelde Heeren Gedeputeerden benevens de

Heer Stadhouder, zittende in de eerste koets naast

den Heer van der Duyn, door de Stadhouderspoort

op het Binnenhof, alwaar de wacht zoowel als op het

Buitenhof in de wapenen stond. Vervolgens werd

Zijne Hoogheid gebracht in een van de vertrekken

van Gecommitteerde Raden, totdat de andere gede-

puteerden ook uit de koetsen waren gekomen en

daarna door dezelve in de vergaderzaal gecondui-

seerd, en geplaatst op den Stadhouderstoel aan het

hooger einde van de tafel van de Ridderschap, wan-

neer de Raadpensionaris een applicabele aanspraak

deed, dewelke door Zijne Hoogheid op een coulante en

zielroerende wijze beantwoord werd, nadat Zijn Hoog-

heid op deszelfs commissie den plechtigen eed had af-

gelegd als Stadhouder, Kapitein en Admiraal-generaal

van Holland en West-Friesland
,
waarna dezelve door

de Heeren van der Duyn en Raadpensionaris gebracht

werd in een van de vertrekken van Gecommitteerde

Raden
,
daar twee Gedeputeerden van Zeeland waren

,

die van haar logement door de Heeren van Rhoon,

1) Nicolaas Geelvinck, heer van Castricum (geb. 17 Oct. 1706

-{• 15 Juni 1764) was de schoonzoon van burgemeester Gerrit Oor-

ver, sedert 19 Febr. 1747. Op dien dag had hij Gorver^s dochter,

Maria Margaretha gehuwd. Zij was weduwe van Mr. Jan Hooft

(geb. te Amsterdam 12 Juni 1719 •}• 8 Nov. 1744) ,
secretaris der stad.



211

van der Dussen
,
Oorver en de Dien waren afge-

haald, die met Zijne Hoogheid (namelijk de twee

bovengenoemde heeren wegens Holland en de twee

gedeputeerden van Zeeland, de heeren van Citters

en de Jonge te voet over het Binnenhof na het

het Hof van Holland gingen
,
alwaar Z. H. door eenige

leden uit het Hof, aan de onderste trede van de eerste

trap van de audiëntie van de rol tegemoet gegaan
,

en door den president en andere presente leden in de

raadkamer ontvangen werd, wordende Zijn Doorluch'

tigste Hoogheid door den Raadpensionaris met een

sierlijke harangue aan de justitie gepresenteerd, ’t welk

door den Heer President insgelijks beantwoord werd,

nemende Z. H. zijn zitplaats in den stadhouderlijken

stoel, waarna de Gedeputeerden van staat opstonden

en vertrokken. Kort daaraan werd Z. H. in de audiëntie

van de rolle geleid
,
om te assisteeren bij een pleidooi,

dat verricht en bepleit werd door de advocaten van

Hees
,
Schopman en de Ville

;
na het eindigen van de

pleidooien werd gemelde zaak door Z. H. den President

en Raden definitief afgedaan en terstond gepronuntieerd,

waarna Z. H. weder op gelijke wijze in de raadkamer

1) Mr. Gerrit Oorver, heer van Velsen en Santpoort, geb. te

Amsterdam 26 Maart 1690, f op Watervliet bij Velsen 10 Oct*

1756, schepen, raad, burgemeester, kolonel der burgerij
,
meester-

knaap van Brederode en?.; gehuv^rd 22 April 1714 met Margaretha

Munter, geb. 3 April 1689 -j* 14 Juli 1737. Zie Nicolaas Qeélmnck^

heer van Castricum,

2) de Dieu, Hoofdofficier en Raad der stad Amsterdam.

3) Jacob de Jonge, Burgemeester en Raad van Zieriksee — Jacob

van Citters
,
Schepen en Raad van Middelburg. Met Willem Barent

van Lambrechtsen
,

Burgemeester en Raad van Vlissingen, en

Willem, graaf van Flodorp Wartensleben, vormden zij de buiten-

gewone commissie, door Zeeland afgevaardigd, die den 4en Mei

zitting had genomen.

14*
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werd gebracht, en kort daarna door de Heeren van

het Hof na zijn hotel. Wijders hebben de Heeren Ge-

deputeerden van Haar Hoog Mogenden, de Heeren van

Rantwijk en Rhoon, insgelijks met vele ceremoniën

en genoegzaam dezelfde statie, Z. H. afgehaald, alwaar

dezelve als Admiraal en Kapitein Generaal van de

Unie den eed heeft afgelegd, en een welgepaste aan-

spraak gedaan, zich te gelijk beklagende, dat hij de

praktijk in het militaire niet geleerd had, dat men

wist de reden, die hij niet zoude ophalen, maar dat

hij evenwel Haar Hoog Mog. kon verzekeren, dat hij

zich met veel applicatie in de theorie geverseerd had

;

daarna werd hij door den Heer Rhoon en de heeren

Buteux en den Heer van Bottensteyn geintrodu-

ceerd in den Raad van State, en daar de deliberatien

hebbende bijgewoond, is Z. H. door den ganschen

Raad na huis geconduiseerd.

Denzelven avond te zes uren zag Mevrouw de Kroon-

prinses mans en vrouwen, waarom mijn vrouw en ik

daar ook na toe gingen, en na ons compliment afge-

legd te hebben, zijn wij thuis gekomen en hebben

alles geprepareerd
,
om nevens de ingezetenen van deze

stad ons huis te illumineeren. Wij gingen, na hier op

order gesteld te hebben, bij denbeer Stuurman ^), die

auditeur van Z. H. is, met wien en mijn Heer Seis,

Burgermeester van Zutphen
,
en het verdere gezelschap

wij te half tien gingen wandelen, wanneer alle de

huizen waren op het fraaist met decoratien en zinne-

beelden versierd en geillumineerd
,
zoo dat de nacht in

den dag scheen veranderd, en de vreugde was onbe-

1) Pieter Buteux (1702—1762), raad te Middelburg, in de Gene-

raliteit, namens Zeeland.

2) Jacob van Utenhove, heer van Bottenstein, namens Utrecht.

3) Mr. Thomas Ernst Stuurman.
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schrijfelijk. De pektonnen zag men overal branden,

de vuurpijlen rijzen, klappen en daveren, dezelve

schenen starren voort te brengen, of als een vuur-

stroom neder te storten, en de straten en grachten

waren als met stralen bewaterd. Van deze ongeloofe-

lijke vreugde was Z. H. en de kroonprinses ook aan-

schouwers, dewijl zij door de meeste straten van de

stad reden
,
hetgeen een overgroot genoegen en geen

minder gejuich verwekte. Te één ure kwamen wij

wel vergenoegd weder bij mijn Heer Stuurman, daar

wij op een kreefje getracteerd werden en met veel

hartelijkheid op de gezondheid van den Prins en

Prinses met toewensching van alle heil eenige bo-

caaltjes dronken en tot vier uren ons diverteerden,

en toen een weinig gingen uitrusten.

Den 16 werd Z. H. door den Raad van State weder

en corps afgehaald en in den Raad gebracht, en daar

uitkomende kwam hij in de vergadering van Holland

,

daar hij door den Raadpensionaris gecomplimenteerd

werd, als eerste Heer van de Ridderschap, waartoe

de Edelen Z. H. hadden voorgedragen
,
hetgene Z. H.

zeer aangenaam was, dewijl volgens zijn betuiging dit

strekte om daardoor zich meer en meer te verbinden

aan de provintie
,
als kunnende nu altoos, wanneer hij

hier was, de vergadering bijwonen. Den 17®^ weder

in de vergadering komende, nam hij afscheid, dewijl

zijn presentie in Zeeland zeer noodzakelijk was, en

hij daar na toe moest, recommandeerende evenwel,

indien hem iets menschelijks overkwam, in de pro-

tectie van Haar Ed. Gr. Mog. de Kroonprinses en de

Prinses zijn dochter. Waarna de Raadpensionaris uit

naam van de vergadering Z. H. valediceerde.

Te half vijf vertrok Zijn Hoogvorstelijke Doorluch-

tigheid
,
wiens reis ik hoop

,
dat voorspoedig mag zijn

en dat God genadiglijk gelieve te verhoeren de vierige
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gebeden van zijn volk, die voor zijn troon voor dat

dierbare hoofd worden uitgestort en dat alle zijne

ondernemingen mogen strekken tot conservatie van

onze waggelende republiek en tot behoud van onze

dierbare panden van vrijheid en godsdienst: en dat

dus de wensch van Z. H. mag vervuld worden, die

met veel teederheid van God Almachtig heeft ge-

wenscht, dat deze republiek mag blijven bewaard en

behouden in die vrijheid en luister, waarin ze geweest

is en door Gods goedheid nog is : en dat zoo lang als

er republieken in de wereld zullen gevonden wor-

den, en dus tot dien dag, wanneer onze gezegende

Heiland komen zal om te oordeelen levenden en doo-

den. Hierop zeg ik Amen, ja Amen.

Den 16 is het collegie aan corps geweest bij

Mevrouw de Kroonprinses op gelijke wijze als bij Z. H.

Wij werden gerecipieerd door eenige edellui, die ons

brachten tot een kamer, daar de staatsdames gerangeerd

stonden, en die doorgegaan zijnde vonden wij de

Prinses alleen staande. Wij moesten ons compliment,

dat door de Raadpensionaris gedaan werd, ook staande

doen, en nadat hetzelve door de Prinses beantwoord

was, werden wij door de Edellui weder op gelijke

wijze uitgeleid.

1) (Het hier volgende later, waarschijnlijk den volgenden dag,

bijgevoegd. —

)
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In Januari 1750 is mij in gedachten gekomen, nale-

zende hetgene ik hier voren geannoteerd had, dat ik

zeer kwalijk gedaan had, dat ik niet van tijd tot tijd

hadde aangeteekend
,
wat er in de provintie en parti-

culier in deze stad is voorgevallen, vermits al het

gepasseerde wel zoo interessant en particulier is geweest,

als er ooit iets gebeurd is : doch de veelvuldige bezig-

heden en chagrinante ontmoetingen, die mij in die

jaren zijn voorgekomen, hebben mij verder alle lust

ontnomen, en dagelijks ook zoo veel werk verschaft,

dat ik nauwelijks nog begrijpen kan, hoe ik alles zoo

in orde heb kunnen verrichten. Om evenwel de pos-

teriteit nog eenig denkbeeld over te laten
,
zal ik

,
voor

zoo veel mijn geheugen mij toelaat, eenige zaken nog

kortelijk annoteeren, zonder den praecisen tijd te ob-

serveeren, kunnende uit andere aanteekeningen van

mij dat nader nagegaan worden, ook moet er geen

acht gegeven worden
,
of het een of ander geval eerder

of later gebeurd is
,
want ik zal alles maar aanroeren

,

zoo als het mij te binnen komt, en iemand in het

vervolg dit lezende
,

kan evenwel volkomen staat

maken
,
dat alles praecise en waarachtig zoo gebeurd is.
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Het voornaamste dan, dat aanleiding tot alle disorders

en onordentlijkheden heeft gegeven
,
is het gedrag van

den Heer van Krimpen, die ten tijde van de electie

van zijn Hoogheid als Drossaard van deze stad fun-

geerde, en regeerende Burgemeesteren waren de H^^
Leeuwen, Verboom en Vapour, die nevens de andere

correspondeerende Heeren hadden goedgevonden de
vier leden van de Vroedschap, nam. Brand, van Hoey,
van der Does en Ouwens, in de Correspondentie te

assumeeren
,
om alles in de stad buiten verwarring

en in rust te houden
,
welk oogmerk ook gelukt zoude

hebben, want vriendelijker omgang en eensgezindheid

kon er niet uitgedacht worden
,
als toen ondervonden

werd, en dit meende men in ’t generaal zoude aan
het ontzaggelijk voorwerp van Nederlands roem en
lust, ik meen, onzen dierbaren Erfstadhouder, zeer

aangenaam , zijn
,
en hem bewegen om de Regeering

te laten op dien voet, zooals ze toen geconstitueerd

was. Maar de heer van Krimpen
,
andere verderflijke

desseinen smedende en particuliere vues boven het

welzijn van het gemeen prefereerende
,
had occasie om

met de Heeren van Rhoon
,
de Back en anderen over

de constitutie van de rivieren en waterlinien
,
die tot

wering van den vijand moesten gemaakt worden, te

spreken, welke gelegenheid hij capteerde, en die

Heeren ook voorstelde
,
dewijl alles moest gereguleerd

worden op zoo een voet, gelijk het bij den vorigen

stadhouder geweest was
,
of het niet nuttig en dienstig

voor de stad van Gorinchem was, dat de Drostplaats

weder verkreeg en bij dezelve gevoegd werden die preë-

minentien
,
die er ten tijde van de vorige stadhouderlijke

regeering annex aan waren geweest, en dat de Regeering
ook op de vorigen voet gebracht werd ,* dat hij dit niet

1) Mr. Johan de Back, secretaris van Willem IV.
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avanceerde uit interest, maar om de noodzakelijkheid,

want dat hij van zijn Drostplaats, zoodra het Zijne

Hoogheid goed vond, altoos wilde desisteeren. Deze

schijnredenen kwamen zeer plausibel voor, waarom
de Heer de Back, secretaris van Zijne Hoogheid, hem
verzocht om zich te informeeren zeer juist en accuraat,

hoe gedurende de regeering van koning William glo-

rieuser memorie, de regeering was geconstitueerd ge-

weest. Hij derhalven
,
in de stad komende

,
sisteert

zich in Burgermeesterskamer
,
en verzoekt het gere-

quireerde. Burgermeesteren vroegen hem, uit wiens

naam en tot wat einde hij zulks vraagt? waarop hij ein-

delijk antwoordt, uit naam van mijnheer den secretaris

de Back : hetgeen Burgermeesteren deed resolveeren
,
te

repliceeren, dat hij een lid van de Regeering zijnde,

zoo wel als anderen acces tot de registers had, en

daaruit alles dat hij requireerde kon nagaan; hetgene

een antwoord was, dat hem niet behaagde. Want
zijn oogmerk werd daardoor verijdeld, dewijl hij

niet in staat was
,
om zijne commissie zonder assis-

tentie van kundiger uit de registers na te gaan en

een behoorlijk relaas van alles te produceeren. Burge-

meesteren evenwel vonden het voorstel van die es-

sentie, dat zij het in de vroedschap brachten, daar

een commissie gedecerneerd werd, om de retroacta na

te zien
,
en daarvan rapport te doen

:
gelijk ten eerste

geschiedde. Toen werd er geresolveerd, dat de heeren

van Leeuwen, van der Does, Schuylenburch en de

Pensionaris schriftelijk aan Z. H. zoude overgeven

een memorie, hoe de Regeering was geconstitueerd

geweest, en hoe ze tegenwoordig was, met verzoek

om ze te laten op dien voet. Z. H. ontving die heeren

1) Pensionaris was sedert 12 Dec. 1746 Mr. Nikolaas de Gijze-

laar. Hij werd in ’t volgend jaar vroedschap.
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zeer vriendelijk en nam aan, om alles te zullen exami-

neeren, en het dan te dirigeeren, zoo als hij meende
tot welzijn van de stad te zullen behooren. Deze be-

handeling gaf Krimpen een schoonen voet om den

Heer Secretaris de Back tegen de Regenten en wel

tegen onze familie te animeeren
,
want die waren toch

diegenen, die alles dirigeerden en op wie al het

hatelijke moest redundeeren. Dien Heer deed hij

begrijpen, dat men geen de minste deference voor

hem had, en dat men zich nooit verweerdigen zoude

om hem ergens eenige kennis van te geven. Hetgene

een brutale overlevering was, gedestitueerd van alle

waarheid
,
want in die eerste omstandigheden was men

onkundig hoe de zaken moesten behandeld worden,

zoo dat, er een omissie geschiedende, het daaraan

moest geattribueerd worden. In deze omstandigheid

wil het ongeluk
,
dat de secretaris van Norden komt

te overlijden en wel in de maand van den Burge-

meester Verboom, die met goedvinden van de Regee-

ring als van ouds daarover disponeert ten behoeve van

den oudsten zoon van den Burgemeester van Hoey

,

die te zijner dispositie laat de Rentmeestersplaats van

het Gasthuis en de Heemraadsplaats boven de Zouwen

,

gevende het eerste aan zich zelf en het tweede aan zijn

neef Daey ^). Dit gaf den Hr. Drossaard weder een

1) Mr. Johan van Norden begraven 24 Nov. 1747.

2) Johan Schilthouwer van Hoey, zoon van Mr. Abraham van

Hoey. Zie Inleiding^ bl. 2. {Genealogie van Soey),

Abraham van Hoey, na in de Correspondentie opgenomen te

zijn, was in 1751 weder Burgemeester geworden. Hij bedankte

in 1758 voor zijn vroedschapsplaats : zijn zoon, Johan Schilthouwer

V. H., werd in zijn plaats gekozen.

3) Mr. Adriaan Maarten Daey was de zoon van Mr. Maarten Daey,

Verboom’s zwager. — Zie Inleiding^ bl. 22. {Genealogie Verboom),

Hij werd in 1748 Vroedschap.
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ongemeenen voet om te klagen, te meer, omdat hij

geproponeerd had
,
dat men

,
alvorens het secretariaat

te begeven, zijne Hoogheid daarvan moest adver-

teeren
,
waarom hij

,
aan het Hof en den heer de Back

hier van kennis gevende, te gelijk voorspelde, als er

geen spoedige voorziening geschiedde, dat men hier in

de stad altoos op dien voet zoude voortgaan en het

werk behandelen, even of er geen stadhouder was.

Deze zaak dan gaf, gelijk te denken is, vooral als ze

zoo ten kwaadste voorgedragen werd, zeer veel onge-

noegen, en effectueerde, dat Z. H. goedvond Krimpen

een commissie te geven
,
om de Drostplaats te beklee-

den met die voorrechten in de Regeering, als ze ten

tijde van den vorigen stadhouder was bekleed gewor-

den. Ik deze tijding, den 12 Xber 1747, ni fallor, in

den Haag vernemende, begaf mij aanstonds na den

HoogEd. Hr. van Rhoon
,
dien ik vroeg of dat gerucht

waar was
,
en mij daar ja op geantwoord zijnde

,
gaf ik

dien Heer een idee van Krimpens geboorte, opkomst

en gedrag, en verwonderde mij, hoe het mogelijk kon

zijn
,
dat zoo een eminente post aan zoo een man kon

opgedragen worden: dat het een ampt was, die de

eerste Heeren van het land en ook Heeren van de

Ridderschap bekleed hadden, hetgeen zijn Hoog Ed.

surpreneerde
,
en mij zeide

,
zulks niet geweten te heb-

ben
,
waarom hij mij verzocht hem eens te willen op-

geven, hoe de Regeering van oude tijden geweest was,

en wat veranderingen van tijd tot tijd daarin gekomen

waren, en hij zeide mij te gelijk, toen ik vroeg, hoe

de commissie was, dat ze niet anders inhielt, als dat

1) De vader van den heer van Krimpen schijnt handelaar in

wijn te zijn geweest. Hij had nog een nicht Kloens, wier plaats

in de maatschappij minder schitterend was dan de zijne. Dit

zullen wel de hoofdgrieven geweest zijn.
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hij moest fangeeren als vorige Drosten onder een

stadhouderlijke Regeering gedaan hadden, hetgene mij

occasie gaf om zijn HoogEd. te doen begrijpen, dat

hij van den Souverein maar een commissie tot Mei

1749 had: en dat, als die cesseerde, hij niet langer

kon fungeeren
,
en dat er dan een Heer uit de Ridder-

schap kon worden aangesteld
,
en dat op mijn verzoek

Mj zorg zoude dragen, dat er geen suppletie van

Regenten tot zijn genoegen zoude gedaan worden.

Dit entretien gaf mij wat gerustheid: te meer, om-

dat ik bij den Heer griffier Fagel gelijke vriendelijke

dispositie vond, die met mij concurreerde, om den

Heer van Katwijk te doen begrijpen
,

dat zijn

HoogEd. die post zoude convenieeren
,
gelijk ook in

het vervolg werkstellig gemaakt on gelukkig gereüs-

seerd is.

Krimpen inmiddels in de stad komende, verzoekt

den Burgemeester Leeuwen, de vroedschap te convo-

ceeren, alwaar hij den brief van zijn Hoogheid over-

geeft 2) en aanstonds voor aangenaam verklaard en in

die waardigheid erkend wordt, en ook op dat oogen-

blik als eerste Burgermeester of het eerste lid van de

Vroedschap ging fungeeren, doende, zoo als ik ge-

hoord heb, op zijn manier een harangue, waarbij hij

1) Frederik Hendrik, baron van Wassenaar, heer van de beide

Katwijken en ’t Zand. — Zie bl. 247.

2) „Z. D. H. de Prins Stadhouder den heer Martinus van Barne-

veid, Vrijheer van Noordeloos en Slingeland, heer van Krimpen,

Engelen en Vlijmen, gecontinueerd hebbende als Drossaerd van

Gorinchem en Dijkgraaf van den lande van Arkel, met die voor-

rechten in de regering dezer stad, waarvan ten tijde Z. K. M.

Prins Willem III de Drossaards gejouisseerd hebben, heeft de voorn,

heer van Barneveld daarvan den 14 Dec. 1747 zoo in de Vroed-

schap als Burgemeesters kamer possessie genomen.”

Jaarboeken 1747. II. 952.
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betuigde niets anders te zullen zoeken, als de leden

van de Regeering plezier te zullen doen
,
en alles met

vriendelijkheid en in een goede harmonie te zullen

schikken. Daarop verzocht hij de Regeering tegen een

vastgestelden dag aan zijn huis, daar alle en een ieder

van de mannelijke sexe tot de geringste personen
,
die

in de stad gevonden worden incluis, ook verzocht

werden. Daar was het gemeen uitgelaten; de een

sprak over de negotie, die zoude nu floreeren, want

de Drost heeft overal portie in; de kalk zal bij

zijn nicht Kloens ook te krijgen zijn; een ander ver-

telde, wat zullen wij nu brave Regenten krijgen, acht

nieuwe vroedschapsplaatsen zal hij begeven en van

alles na zijn zin een schikking maken. Vele remar-

queerden, dat er op dien avond wel vier en twintig

gevonden werden
,
die zich verbeeldden

,
dat ze al aan-

gesteld waren. Ten minste was de kitteling groot door

de betuiging, waardoor zij zich van het jawoord konden

verzekerd houden, waardoor de meesten zich na ge-

noegen vervrolijkten, en toen de wijn was in den man

en de leden van de Regeering weg waren, werd er

aanstonds gemerkt
,
dat vriendschap en vriendelijkheid

niet lang plaats zoude hebben
,
en tot een kenbaar

voorteeken van het gene volgen zoude
,

strekte de

onordentlijkheid van de laatste gasten, die, eer ze

nog het huis verlieten, een sierlijke oneenigheid onder

elkander verwekten, hetgene gevolgd werd door een

gedrag, dat alleen onder lichtmissen plaats heeft, want

zoodra waren ze niet op straat gekomen
,
of de messen

werden getrokken, en men snee elkander lustig na het

lijf, en deze onbetamelijkheden mocht de Drost niet

corrigeeren
,
zelfs die snaken niet eens reprimendeeren

,

en geen wonder
,
want het gemeen moest hij te vriend

houden, dewijl hij zwanger ging met ongelooflijke

desseinen, waarin zij een voorname rol moesten spelen.
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Eenige dagen daarna komt men mij kennis geven,

van het vers
,
dat op de verheffing van Krimpen door

Martini gemaakt was, daar hij onze familie op een

brutale wijze hekelde, en het zwagerschap van de ge-

weldigste Regenten
,
die er gevonden konden worden

,

uitschilderde; hetgeen alleen daar van daan kwam,
omdat zij gedurende haar regeering hem in zijn

goddelooze ondernemingen hadden durven tegengaan

,

en hem niet hadden toegelaten, dat hij stads grond

innam
,
dat hij het recht van het land van Arkel aan

zijn heerlijkheid trok, en omdat zij gewild hadden,

dat hij zoo wel als andere regenten en ingezetenen

staats en stads impost van de wijnen zoude betalen.

Deze en meer andere slechte behandelingen van hem
hadden dikwijls occasie gegeven om hem te capteeren

,

waarover hij nu meende revenge te kunnen krijgen.

Daarom moest het zwagerschap bij de wereld verach-

telijk en bij de burgerij hatelijk gemaakt worden. Ik,

dit pasquil gelezen hebbende, gaf daarvan aan de

Heeren van Rhoon, griffier Fagel en Raadpensionaris

Gilles kennis, die het zoo verfoeielijk vonden, dat zij

mij aanraden, om met de familie-bewijzen in te winnen,

dat het met Krimpen zijn consent gedrukt en door

hem en de zijnen gedistribueerd was, en dat wij het

dan moesten geven in handen van den Fiscaal ^).

Hierin reüsseerden wij na genoegen. Vervolgens ging

1) Ik heb te vergeefs moeite gedaan om dit vers en de andere

pamfletten, waarvan in de volgende bladzijden sprake is, te be-

komen. Zelfs heb ik niet kunnen ontdekken, wie deze Martini is.

2) Scil. Barneveld.

3) Mr. Anthony van Wesele
,
Commies fiscaal ter recherche

van de gemeene middelen over Holland en Westfriesland, werd

in Aug. 1737 tot Advocaat Fiscaal en Procureur Generaal over

Holland, Zeeland en West-Vriesland benoemd. Zijn voorganger



223

broeder Schuylenburch
,
de Burgermeester Tierens en ik

na den Fiscaal van Wesele. Wij gaven hem de gedrukte

verzen en de bewijzen, verzoekende om dezelve aan

mijne Heeren van het Hof te overhandigen en tegen

den maker en distributeur na rechten te willen pro-

cedeeren. Zijn WelEd. vond de zaak daartoe wel ge-

disponeerd
,
maar remarqueerde dat Krimpen zoo

onlangs door Zijne Hoogheid was geavanceerd, en dat,

alvorens crimineel tegen hem te procedeeren, het noodig

was, dat hij Zijne Hoogheid van dit geval adverteerde,

dien hij evenwel tegelijk zoude doen begrijpen, dat in

Krimpen deze maniere van doen te minder konde

gepasseerd worden, omdat hij, zelf officier zijnde,

zulke zaken moest tegengaan. Naderhand rapporteerde

de heer van Wesele, dat Zijn Hoogheid zeer ontevreden

was over de behandeling van Krimpen
,
maar evenwel

,

dat hij gaarne had dat deze zaak niet verder eclateerde,

en dat Zijne Hoogheid de familie op alle wijze zoude

maintineeren en satisfactie geven. Dit surpreneerde

ons en op aanrading van den Heer van Rhoon gingen

wij met practisijns adviseeren, hoe dat wij best een

eclatante satisfactie zouden krijgen, en met den advocaat

Hoynck een en andermaal gebesoigneerd hebbende,

was Mr. Jacob Bisdom, die zijn ontslag vroeg en verkreeg, toen

hij tot pensionaris van Delft werd aangesteld.

In Aug. 1749 werd van Wesele Raad-fiscaal en Procureur Gene-

raal van Gecommitteerde Raden van de Staten van Holland en

Westfriesland. Zijn opvolger als Advocaat Fiscaal en Procureur

Generaal over Holland was Mr. Jan Wijbo, fiscaal van den Hoogen

Krijgsraad.

Mr. Anthony van Wesele stond bij de Oranje partij zeer slecht

aangeschreven. In het Dichtkundig Praaltooneél komt een vers

aan Willem IV voor, waarin Z. H. wordt verzocht, het oor voor

de raadgevingen van van Wesele te sluiten, die hem en het land

ten verderve waren.
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werd ik verzocht een request op te stellen, dat wij

aan de Staten van Holland zouden presenteeren. Dit

geschiedde en hetzelve geresumeerd en geapprobeerd

zijnde, lieten wij het den procureur Kiggelaar in het

net schrijven, en gaven het toen aan den Raadpen-

sionaris
,
die alvorens het in Holland to brengen

,
ook

Zijn Hoogheid het moest laten lezen, en het rapport

was weder, dat het Zijn Hoogheid niet aangenaam

zoude zijn, en dat wij in alle voorkomende gevallen

zouden ondervinden
,
dat Z. H. ons essentieele satisfactie

zoude geven
,
waarom wij moesten resolveeren om van

V'

deze zaak verder af te zien
,
en geen moeite daar meer

over te doen.

Hierop ondervond Krimpen aanstonds het onge-

noegen van zijne Hoogheid, wantin den Haag komende

met de nominatie van schepenen, die hij hier in de

stad na zijn genoegen had weten te krijgen, meende

hij ook dc verdere bestelling van Burgermeesteren

na zijn zin te schikken
,
waarin ik hem evenwel voor-

kwam en effectueerde, dat het op zijn tijd niet kon

geschieden.

Van dat uitstel kwam hij mij in het collegie kennis

geven, welke occasie ik capteerde om hem over zijn

enorme behandeling te spreken, en hem te toonen,

dat ik met hem geen conversatie meer wilde houden

,

en dat ik hem onwaardig oordeelde, om hem eenige

de minste politesse te bewijzen.

Weinig tijd daarna en wel in Feb. 1748 sterven

de Heeren Leeuwen en Brand, vaceerende door den

dood van den laatste het ontfangerschap van de ver-

ponding, dat Krimpen voor zijn jongsten zoon gaarne

wilde hebben; doch mijn Heer Verboom prevenieert

hem en addresseert zich bij Zijn Hoogheid, die hem
daarmede begunstigt, om de familie aanstonds blijken

van genegenheid te geven, te meer, omdat bij het
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overlijden van den Secretaris van Norden de ontfan-

gerplaats van de convooien den Burgemeester Schuylen-

burch mislukt was, die in den Raad dat voor zich

zelve vroeg en ook nominatie al had, doch Zijne Hoog-
heid den heer d’Escury 2), die in vroeger tijden page

bij den Prins geweest was
,
dat ampt toegezegd heb-

bende
,
moest mijn heer Schuylenburch daar van af-

zien, gelijk hij ook op een genereuse wijze gedaan
heeft. En dus werd dit ampt aan iemand van de

familie gegeven tot bewijs dat Zijne Hoogheid dezelve

estimeerde, hetgeen zeer aangenaam was.

Dit Krimpen mislukt zijnde
,
deed hij alle efForts om

nieuwe Vroedschappen na zijn zin te maken. Daar

waren er nu twee vacant en acht nieuwe moesten er

komen, zoodat hij na zijn gedachten zijn heele familie

daarin kon brengen. Dit mislukte hem zoowel als

1) Johan van Norderi, de secretaris, begraven 24 Nov. 1747.

2) Jhr. Sirnon Petrus d’Escury, geb. 13 Dec. 1719, heer van

Naaldwijk en Sliedrecht, was in 1739 gehuwd met Gharlotte

Elisabeth van der Burch. Door den Prins tot ontvanger der con-

vooyen aangesteld, kwam hij te Gorinchem in de regeering. In

1748 werd hij raad in de Vroedschap, in 1749 voor de eerste maal
I

schepen; in hetzelfde jaar, toen Diderik van Bleyswijk de betrek-

king moest opgeven
,
serviesmeester en ontvanger der stad

:
plaats-

vervanger van den Drossaard, den heer van Wassenaar: erfwater-

graaf in den Neder-Alblasserwaard. In 1757 Gecommitteerde Raad

:

in 1771 burgemeester enz.

Hij verloor zijn eerste vrouw in 1755 en hertrouwde den 21

Dec. 1756 met Anna Magdalena de la Faille, dochter van Bernh.

de la Faille, hoofdofficier van Delft. Hij liet acht kinderen na en

overleed ?

3) Het ontvangerschap van de verponding werd nu aan een

familielid gegeven, tot vergoeding van de ontvangerplaats van de

convooien.

Diderik van Bleyswijk houdt echter niet in het oog, dat een

benoeming van Verboom geen vergoeding voor Schuylenburch was.

Werken N®. 45. 15



226

de ontvangersplaats
,
want tegen zijn gedachten wer-

den de heeren Daey en van Leyden aangesteld, en

daarop volgde de recommandatie van Zijne Hoogheid

van nieuwe Burgemeesters, waartoe de heer Ouwens

en ik werden gerecommandeerd, hetgeen hem alles

zoo ongeloofelijk chagrineerde
,

dat hij nacht en dag

ging practiseeren, om het op een anderen boeg te wen-

den, gelijk het vervolg zal aantoonen.

In dien tusschentijd was het Stadhouderschap erfelijk

zoowel in de vrouwelijke als mannelijke linie gemaakt,

zoodat wij het gewenschte huis van Oranje tot inner-

lijke vreugde van alle welmeenenden in alle de ver-

hevene digniteiten bevestigd zagen, hetgeen in de

Vereenigde Provinciën een ongelooflijke blijdschap

verwekte, die buitengewoon vermeerderd werd, toen

het God Almachtig behaagde Hare Koninklijke Hoog-

heid den 8 Maart 1748 ’s morgens omtrent vier uren zeer

gelukkig en spoedig te doen verlossen van een gezon-

den en welgeschapen Erfprins
,
welk dierbaar geschenk

de Hemel tot heil van het lieve Vaderland

’s Morgens te vijf uren kreeg ik van dit gelukkig

evenement door een bode kennis, die uit naam van

den HoogEd. Heer ’s Gravemoer het collegie ten eerste

convoceerde. Daar na toegaande zag ik het huis van

den Heer van IJsselmuyden nog gesloten
,
en door-

1) Over Mr. Adriaan Maarten Oaey en Jhr., Pieter van Leyden,

zie Inleiding
y
passim.

Van Leyden wordt niet alleen Jhr. maar soms zelfs Baron ge-

noemd. Een zijner voorvaderen had een Duitschen graventitel ge-

kregen. Zie Rietstap, WcupenhoeJc van den Nederlandschen Adel^

deel 1.

2) De hier volgende woorden zijn bij ’t innaaien der beschreven

bladen weggesneden.

3) Hendrik van Iselmuden tot Paaslo
,
nam zitting bij H. H. M.
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dien Zijn WelEd. die week wegens de provincie van

Overijssel presideerde, en ik de eer had van fami-

liare kennis aan hem te hebben, klopte ik aan zijn

deur, en, mij open gedaan zijnde, bracht ik hem de

eerste tijding, waardoor hij occasie had om de ver-

gadering van Haar Hoog Mog. ook te convoceeren.

Hierop ging ik na het collegie, daar de leden alle

successivelijk kwamen, en goedvonden om nieuwe

Oranjecocardes te laten halen, en na het arrivemen

t

van den heer Raadpensionaris
,
die ons communiceerde,

dat Z. H. wat was gaan rusten, lieten wij chocolade

en beschuitjes in de collegiekamer brengen, vermits

wij allen nog zonder eten of drinken waren. Onder-

tusschen werd aanstonds geresolveerd, dat aan den

bediende van den heer Grovestins
,

die de eerste

tijding aan den heer van ’s Gravemoer gebracht had,

gegeven zouden worden 25 ducaten, en terstond wer-

den er brieven afgezonden aan alle de steden om
vreugde te bedrijven na haar convenientie

,
ook de

vergadering beschreven tegen Dinsdag, om het cere-

monieel van den doop te reguleeren. Gecommitteerde

Raden gaven evenwel ten eerste orde
,
dat de klokken

van half negen tot negen uur moesten luiden
,
en drie

half uren bij tusschenpoozing verder, insgelijks van
’s avonds te zes uren driemaal. Daar werd orde ge-

steld op de flambouwen, die tot vijfhonderd in getal

rondom den vijver geplaatst werden
,
als ook piktonnen,

zoo veel er te krijgen waren, die ten getale van 71 nog

namens Overijssel den 4 April 1746. Zijn vader was Rudolf Ger-

lach van Iselmuden f 1727, zijn moeder johan Judith van Essen

f 1733. Hij huwde, toen hij reeds Staten-Generaal was, den

22 Juli 1746 met Anna Elisabeth van Haersolte, bij wie hij vier

kinderen kreeg. Hij stierf 1774: zij 1779.

2) De baron de Grovestins, opperstalmeester.

15»
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bezorgd werden. Na Delft werd gezonden om kanon

tot het schieten van salvo’s
,
namelijk 21 stukken van

6 en 3 pd.; ook gevraagd, of de militie kruid genoeg

had om 3 salvo’s te schieten.

Dit alles gereguleerd en vastgesteld zijnde, heeft de

Heer van der Meer
,
heer van Hogeveen

,
die van wege

de stad van Leiden in het collegie mede sessie had

,

de goedheid gehad mij te vragen of ik wel wist, dat

de heer Eelbo, ontvanger van den tol te Gorinchem,

overleden was, hetwelk mij ongemeen ontstelde, en

daarop neen geantwoord hebbende, vertelde zijn WelEd.

dat hij zulks gisteren avond gehoord had, en dat die

post mij zoude convenieeren
,
en dat ik daarom vragen

moest, waaruit ik besloot, dat het de Heeren ernst

was, waarom ik, na een kop chocolaad op het goed

succes gedronken te hebben, serieus met den heer

Raadpensionaris Gilles over dit geval ging spreken

,

en met zijn WelEd. overlei, dat ik, nadat wij Z. H.

collegialiter zouden gefeliciteerd hebben
,
binnen zoude

blijven en dan het verzoek doen
,
en te gelijk mijn

stadsampten aan Z. H. dispositie laten
,
waarop ik uit

het collegie ging en de heeren van Rhoon, Fagel en

O. Z. van Haren van dit voorgevallene

die mij alle aanraden, dat ik deze favorabele

zoude capteeren. Weder in het collegie komende,

werd de secretaris Boey telkens ten hove gezonden,

om te vernemen of Gecommitteerde Raden bij absentie

der Staten konden audiëntie hebben bij Z. H.
,
döch

gedurig antwoord gebracht, dat Z. H. nog in de rust

was. Te één uren ging de heer Raadpensionaris ten

hove, sprak Z. H.
,
nog en robe de chambre zijnde,

die oordeelde best te wezen zelf in het collegie te

1) als boven, bladz. 226, noot *).
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komen, om Gecommitteerde Raden de bevalling te

communiceeren en met G. R. het een en ander te

overleggen. Deze tijding bracht mij in verlegenheid

en stelde toen uit mijn gedachten, om van de Ontvan-

gersplaats van den tol te spreken, als oordeelende,

dat het nu niet zoude convenieeren.

Over twee uren kwam Z. H. de trap af in de gallerij

na de collegiekamer
,
wanneer wij alle Z. H. aan de

deur recipieerden. Z. H. ging op zijn stoel zitten, en

nadat wij alle op de onze gezeten waren, zeide zijn

Hoogheid
:
„Edel Mogenden Heeren I de bewijzen van

ÜED. M. attentie, hoogachting en ijver voor het wel-

zijn van mijn persoon en al wat mijn Huis aangaat,

hebben altoos mij zoo gevoelig aangedaan
,

dat ik

zoude meenen aan mijn plicht niet te voldoen, indien

ik niet zelf in persoon UED. M.
,
in absentie van Haar

Ed. Gr. Mog., kennis gaf van het gelukkig evenement,

dat deze nacht de goede God aan mijn Huis heeft

doen gebeuren, in mijn vrouw de Princesse zoo ge-

lukkig als voorspoedig te doen bevallen van een wel-

geschapen zoon. Ik erkenne dit als een krachtig blijk

van Gods goede Voorzienigheid over mij en mijn huis,

en bidde, dat dit ook mag strekken tot eer van zijn

grooten naam en welzijn van de Republiek. Edel

Mogende Heeren, ik verzekere UED. M., dat, vergunt

mij God dit kind bij het leven te behouden
,
ik het-

zelve zal opvoeden in alle deugden, en inboezemen

zulke sentimenten als meest kunnen strekken tot wel-

vaart van de Republiek, bewaring van godsdienst en

vrijheid, opdat hij niet ontaarde van de principes

van zijne voorvaderen, en die qualiteiten, die ik ook

altoos heb trachten na te volgen. Zoo hoop ik zullen

ÜED.M. beantwoord zien het oogmerk, waarmede

ÜED.M. het Stadhouderschap zullen gelieven erflijk

te maken.”
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De Heer Raadpensionaris Gilles antwoordde hier op

uit naam van Gecommitteerde Raden: „Doorluchtige

Vorst en Heer! De G. R. erkennen Gods hand in dit

zoo overgelukkig evenement : zij zouden niet een oogen-

hlik hebben laten voorbijgaan, zonder in absentie van

de Staten haar hartelijke blijdschap te betuigen, en

dewijl het Zijne Hoogheid behaagt haar daarin voor

te komen
,
erkennen zij die eer met allen eerbied

,
dan-

kende Uw Hoogheid voor zoo veel eer en vriendelijke

betuigingen : en biddende dat God zijn dierbaren zegen

over den nieuwgeboren Prins overvloedig gelieve uit

te storten, en, gelijk de bewijzen van Gods gunst over

uwe Hoogheid en deszelfs doorluchtig Huis zoo zicht-

baar zijn, dat ook het Hem behagen mag de Repu-

bliek verder te zegenen
,
en het vorstelijk Huis als een

middel in zijn hand daartoe te gebruiken etc.”

Voorts beraadslaagde men met Zijn Hoogheid, waar

het kanon in den Haag te plaatsen
,
of de militie zoude

chargeeren en waar, en of de burgerij ook in de

wapenen zoude komen. Zijn Hoogheid oordeelde best

voor de Prinsesse het kanon te plaatsen op de singels,

de militie niet te chargeeren en ook de burgerij niet

in de wapenen te laten komen, meenende dat alles

best te zullen overeenkomen met den dag van het

ceremonieel van den doop.

Dit gedaan zijnde, werd ik door den Heer Raadpen-

sionaris aangezet, om mijn verzoek te doen, waartoe

ik resolveerde
,
denkende dat de gunstige dag van zoo

een gewenschte geboorte mij daartoe vrijheid gaf. Ik

zal derhalve hier kortelijk aanteekenen het substan-

tieele van mijn verzoek, omdat ik aan de stad twee

dagen daarna omstandig het relateerde, welken brief

ik woordelijk in het vervolg zal laten volgen. Ik zeide

dan, opstaande, met de uiterste veneratie aan onzen

dierbaren Erfstadhouder, dat Gecommitteerde Raden
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en de Raadpensionaris mij hadden aangemoedigd om
op deze blijden dag Zijne Hoogheid aan te spreken,

dewijl er een gerucht was
,
dat het ambt van Ontfanger

van den tol te Gorinchem vacant was
,
waartoe altoos

de stad van Dordrecht iemand had voorgeslagen, maar

dat de pretensie van die stad nu afgedaan was
,
en ik

derhalve eerbiedig verzocht, dat tot dat ampt iemand

uit onze stad mocht worden verkoren
,
hetgene ik voor

mij niet dorst verzoeken
,
als hebbende reeds zoo veel

onverdiende goedheid van Zijne Hoogheid genoten,

maar evenwel, indien het Zijne Hoogheid behagen

mocht een gunstig oog op mij te slaan
,
dat ik dan de

stadsampten
,
die ik bezat, gaarne ter dispositie van Zijne

Hoogheid wilde verlaten
,
dewijl het niet redelijk was,

dat één persoon in een stad zoo veel ampten te gelijk

zoude bekleeden, hetgeen natuurlijker wijze onder de

Regenten jalousie moest verwekken. Vervolgens bad

ik Zijne Hoogheid, dat hij mij dit verzoek geliefde te

verschoonen, dat de blijdschap van dezen dag en de

vriendelijkheid van Gecommitteerde Raden en den

Heer Raadpensionaris mij daartoe hadden aangemoe-

digd.” Hierop geliefde Zijne Hoogheid zeer gratieus te

antwoorden, „mijnheer, ik dank de Heeren Gecommit-

teerde Raden en den heer Raadpensionaris, dat zij mij

gelegenheid geven om te toonen mijn deference voor

uw persoon : ik zal trachten u pleizier te doen.” Daar na

ging Zijne Hoogheid, vergezeld van ons allen, na Haar

Hoog Mogenden
,
en deed daar dezelfde aanspraak, mu-

tatis mutandis, zeggende deze communicatie verplicht

te zijn als haar Capitein en Admiraal Generaal etc.,

wenschende ook, dat dit jaar zoo gelukkig begonnen

ook mocht eindigen met een soliden vrede, welke

aanspraak zeer applicabel door den Heer President

van IJsselmuiden beantwoord en Zijn Hoogheid zeer

hartelijk gefeliciteerd werd. Daarop kwamen de Hee-
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ren Plenipotentiarissen na het congres te Aken
,
zijnde

de heeren van Rhoon, van Katwijk, Hasselaar en van
Haren afscheid nemen

,
als more solito besluitende

haar compliment dat zij wenschten, dat, gelijk deze

dag door den Almachtige zoo wonderlijk gezegend
was

,
op welken zij haar afscheid namen

,
zoo ook haar

wederkomst nog in zegen zijn en zij een gesloten

vrede mochten medebrengen: wordende die Heeren
door den Heer van IJsselmuiden gevalediceerd en veel

zegen toegewenscht, ’s Avonds ontving Z. H. de com-
plimenten van Heeren en dames

,
en ’s morgens kwa-

men de Heeren bij de staatsdames en ’s avonds de
vrouwen zich informeeren na den welstand van Haar
Koninklijke Hoogheid en den Erfprins.

De Heer Eelbo
,
zooals ik nader geinformeerd werd

,

nog niet overleden zijnde, gaf mij dat zeer veel onge-
rustheid en bezorgde, dat mij dagelijks van Dordt en
Gorcom tijding gezonden werd. Ondertusschen schreef

ik aan Drossaard en Burgemeesteren en Vroedschappen
den volgenden brief:

„E. G. A, H. Ter occasie van dien gewenschten
dag, waarop de zonderlinge zegen van Gods goeder-

tierenheid omtrent ons lieve Vaderland op een bijzon-

dere wijze heeft doorgestraald, en wij

dat Haar Doorluchtigste Hoogheids familie met een
mannelijken spruit is vermeerderd, mag geconserveerd
blijven, en dat meer en meer ondervonden mag worden,
dat het vorstelijk Huis een middel in Gods hand mag
z^n, waardoor de Republiek uit hare tegenwoordige

1) Willem Beiitinck, heer van Rhoon en Pendrechl; Unico
Willem, Baron van Wassenaar; Gerard Arnout Hasselaer, Schepen
en Raad van Amsterdam; Onno Zwier van Haren.

2) Als boven bladz. 226, noot 2.
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gevaren gered en tot het einde der eeuwen in luister

en voorspoed mag toenemen en gezegend blijven — zoo

heb ik op aanrading van de leden van het Collegie

van Gecommitteerde Raden en den Heer Raadpen-

sionaris, dewijl wij dien morgen hoorden, dat de Heer
Jos. Eelbo, Ontvanger van den Graaflijkheidstol binnen

onze stad, overleden zoude zijn, Zijne Hoogheid in het

collegie komende van dat gerucht geadverteerd en te

gelijk gecommuniceerd, dat de Heeren van Dordrecht

het recht hadden gehad, om bij vacature van het

voornoemde ontvangerschap iemand te recomman-
deeren (dat zijn source daarvan had, omdat de Regee-

ring van die stad aan wijlen de graven van Holland

Karei en Philips ter leen opgeschoten en gegeven had-

den een som van f 136000, volgens twee contracten

daarvan gemaakt een in dato 19 Julij 1544 en de

andere in dato 9 Julij 1562, waarbij gestipuleerd is,

dat aan interest jaarlijks zoude worden betaald 5 pet.

en dat, zoo lang dit geld niet geheel gerembourseerd

is
,
dat zij bij vakature van het voorschreven ampt het

recht zouden hebben
,
om iemand voor te slaan

,
waarvan

dezelve tot nu toe het reëel effect hadden genoten, doch

dat de voorschreven ƒ 136000 bij resolutie en order

van Haar Ed. GrootM. door Heeren Gecomm. Raden
in Juni 1731 voor het geheel waren afgelost, waar

door het voorheen gepretendeerd recht van de stad

van Dordrecht ten eenemaal kwam te cesseeren, het

welk door de Regeering van die stad ook zoo was

begrepen geworden
,
dewijl het anders niet noodig was

geweest instantien te doen
,
om maar ƒ 100.000 te laten

aflossen en de resterende ƒ 36.000 onafgelost te laten,

welke laatste zij eenige jaren niet hebben willen ont-

vangen, totdat eindelijk door Heeren Gecommitteerde

Raden den Rentmeester van Zuidholland gelast werd

,

om geen verdere interessen daarvan te betalen en te
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declareeren, dat die penningen voor rekening van de

stad van Dordrecht infructueus bleven leggen; het

welk overeenkwam met de intentie van Haar Ed. Gr.

Mog.
,
die gewild hadden

,
dat de penningen

,
geprove-

nieerd uit de verkooping van de graaflijkheidsgoederen,

zouden worden geemployeert tot aflossing van de ca-

pitalen
,
die tot lasten van de domeinen waren loopende

,

waardoor zij verplicht waren geworden dezelve te ont-

fangen, gelijk ze ook gedaan hebben, zoodat nu ten

eenemaal cesseerde haar voorheen geacquireerd recht),

waarom ik de vrijheid nam, eerbiedig te verzoeken,

dat bij vacature van dat ampt door de hooge gunst

van Zijne Hoogheid een regent van onze stad mocht

worden aangesteld; dat ik mijn persoon daartoe niet

dorst te recommandeeren
,
omdat ik verzekerd was

dat er regenten waren, die het beter meriteerden, en

omdat ik versch onverdiende preuves van zijne Hoog-

heits genegentheid had ondervonden, dewijl hij mij

tot Burgemeester had gelieven te recommandeeren
,

voor welke eer ik mijn opregte dankbaarheid temoig-

neerde
;

dat evenwel deze heugelijke en gezegende

dag en de vriendelijke raad van de leden van het

collegie en van den Heer Raadpensionaris mij vrijheid

gaf, om te verzoeken, dat Zijne Hoogheid een gunstig

oog op mij geliefde te slaan; waarop het zijne Hoogheid

behaagde op het allervriendelijkst te antwoorden
,
dat

hij Heeren Gecommitteerde Raden en den Raadpen-

sionaris bedankte
,
dat ze hem gelegenheid gaven

,
om

te toonen dat mijn persoon niet onaangenaam was, en

dat hij zoude trachten mij verder plezier te doen.

Dit onverwacht en gratieus antwoord verplicht mij

U. E. Gr. A. van dit gepasseerde ouvertures te geven
,

vertrouwende, dat het gene door mij op zoo een ge-

wenschten dag verricht is
,
U. E. Gr. A. aangenaam zal

zijn. Ik heb deze zonderlinge occasie gecapteerd en
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gemeend
j
dat tot luister van onze Regeering zoo een

ampt, dat in onzen boezem en schoot te huis hoort,

op die wijze aan een Regent van onze stad zoude

kunnen worden gedefereerd.

En daarop favorabel door Zijn Hoogheid gereflecteerd

en het vriendelijke antwoord van den Doorluchtigen

Vorst doet mij eenige hoop geven, dat ik bij vacature

in consideratie zoude kunnen komen. Dit geval ex-

teerende, want het gerucht van den dood is niet ge-

confirmeerd geworden, zoude het mij aangenaam zijn

,

als mijn sollicitatie door een deputatie van stadswegen

wierd gesecondeerd
,
en als dezelve met een brief van

recommandatie en een detail van het gepasseerde en

het daar uit proflueerende vervallen recht van de stad

van Dordrecht mocht worden gemunieerd. Dit neme

ik de vrijheid U. E. Gr. A. op het vriendelijkst te

verzoeken
,
en in deze aangename hoop zal ik

,
na U.

E. Gr. A. Gode in Zijne genade aanbevolen te hebben

,

met de uiterste veneratie en achting blijven etc.

Geschreven den 10 Maart 1748.

Deze werd in de Vroedschap gelezen
,
en voor noti-

ficatie aangenomen zijnde, stak ze Krimpen in zijn

zak, die, in den Haag komende, de Heeren van

Dordrecht animeerde
,
om Zijne Hoogheid te doen be-

grijpen, dat ik niet eligibel was, omdat mijn zwager

Verboom controleur is : die daarop zeer vurig

werden en dit ook tot een argument gebruikten, niet

alleen omdat ik haar geprevenieerd had, maar voor-

1) Mr. Johan Hendrik Verboom was in 1728 Controleur van den

tol te Gorinchem geworden, in plaats van zijn vader Mr. Adriaan

Verboom {Resolutien van JSolland 17 Sept. 1728). Tolknecht was

Matlhijs van Aken, de knecht van Diderik van Bleyswijk. Zie

boven, bladz. 176 en 181,
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namelijk omdat ik effectueerde
,
dat in de punten van

beschrijving gebracht werd, dat het pretense recht van

de stad van Dordrecht cesseerde Om de vacature

van de Ontfangersplaats in de punten van beschrij-

ving van Maart te brengen, heb ik zeer veel directie

moeten gebruiken. Want ’s maandags werd door den

Raadpensionaris voorgesteld, om een dag te fixeeren

om de punten te arresteeren, en dewijl het ’s Woens-

dag bededag was, werd er goedgevonden om Dinsdag

daartoe vast te stellen, gelijk geschiedde Maar alvo-

rens ze te laten drukken
,
verzocht ik

,
dat alles Don-

derdags eerst in gereedheid mocht gebracht worden
,
en

dat dien dag ze dan konden afgaan, en als er tijding

van het sterfgeval was, dat het er dan nog in kon

komen. Dit werd telle quelle geaccordeerd, en het

geluk wil, dat ik ’s Woensdags morgens op den bede-

dag uit de kerk komende een brief vond, waarbij

aan mij het overlijden geschreven wordt en ook toe-

gezonden wordt een brief aan Gecommitteerde Raden.

Gegeten hebbende, ging ik de leden van het Collegie en

den Raadpensionaris kennis geven, die mij verzochten

dat ik een opstel zoude maken
,
om het in de punten

van beschrijving te brengen, en dat het dan kon

gedrukt en Donderdag verzonden worden, dewijl het

hoog tijd was. Ondertusschen ging ik ook ’s avonds

op het Hof, om zijne Hoogheid hiervan kennis te

geven, en daar tot tien uren blijvende, liet de Prins

mij weten
,
dat hij reeds informatie had van het sterf-

geval en dat de Raadpensionaris mij zijn intentie wel

zoude zeggen. Donderdags morgen werden de punten

gearresteerd en weggezonden
,

en ik had toen op

’tHof ook occasie om den Prins te spreken, die mij

geliefde te verzekeren
,
dat het gene hij in het Collegie

gezegd had, dat Hij mij het effect daarvan zoude

bezorgen. Dit ongemeen vriendelijk antwoord stelde
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mij gerust, maar de Drossaard, toen in den Haag

komende, verzocht ook dit ampt, gelijk mede de Heer

griffier de Back voor zijn neef de Back, die vroedschap

te Dord is: en toen wilden zij Zijne Hoogheid imbu-

eeren, dat ik niet eligibel was. Hiertoe zochten zij

ook de leden van de vergadering over te halen
,
waar

van ik door den Burgemeester de Baad
,
van Leiden

,

geinformeerd werd en den Heer Raadpensionaris daar

van kennis gaf, dien ik verzekerde, dat er meer der-

gelijke gevallen waren, en dat er geen wet was, die

het belette, waarvan hij aannam Zijne Hoogheid te

zullen informeeren en mij van alles rapport te zullen

doen. Krimpen cum suis ondertusschen ziende, dat

dit weinig ingressie vond, gaf af, dat hij voor zijn zoon

wel dertig, ja veertig duizend gl. voor dit ampt wilde

geven
;
en dit mede geen ingang vindende

,
adresseerde

hij zich aan zulken
,
die hem als Drost wel konden suc-

cedeeren, en aan dezelve voorslaande, dat het rende-

ment van de Drostplaats gering was, het daarom nu

de beste tijd was om het luculent te maken en dat er

nu een schoone woning ook kon bijgevoegd worden.

Doch dit alles was vruchteloos
;
zijne Hoogheid persis-

1) Dirk de Raad, burgemeester van Leiden.

Hij schijnt nu tot de vrienden van Willem IV behoord te hebben,

ten minste tot hen, die de Prins als zoodanig beschouwde. In de JToZ-

landsche Historische Courant van 2 Sept. 1749 leest men: „morgen

zijnde de dag van Z. H. ’s verjaring, die als dan in H jaar

treedt, zal de vorstelijke familie op de buitenplaats van den heer

burgermeester de Raad, genaamd Goxhorn, buiten Wassenaar, ter

vermijding van de ceremoniën en complimenten het middagmaal

houden.”

Benige dagen later werd hij benoemd in een commissie van de

Staten van Holland
,
om H Purmersche Gat te inspecteeren. Bij

die gelegenheid wordt hij betiteld ridder haronet. id. 11 Sept.

Hij overleed 16 Aug. 1759.
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teerde bij zijne favorabele gedachten omtrent mijn per-

soon en ik werd den 26 Maart 1748 vervolgens aange-

steld. Den Prins bedankende, vroeg ik, ofZijne Hoogheid

geliefde, dat ik van mijn ampten ten eerste zoude

desisteeren, waarop mij geantwoord werd, dat ik daar-

mede zoude wachten tot nader orde. Velen surpre-

neerde het naderhand, dat dit niet volgde. Daarom

kreeg ik meerder vijanden en men imbueerde zijne

Hoogheid, dat ik zulks niet wilde doen, waarom ik

dit merkende in Januari 1749 mijn demissie als Stads

Ontvanger, Weesmeester en Serviesmeester verzocht,

en den Heer van Katwijk verzocht
,
of hij zich geliefde

te informeeren of Zijne Hoogheid begreep, dat ik mijn

Penningmeester — en Secretarisplaats van het land

van Altena ook moest quiteeren
,
en daarop de intentie

verstaan hebbende
,

quiteerde ik die ampten ook

aanstonds. Dat nu Krimpen door het kanaal van

mijn Heer de Back hiervan oorzaak is geweest, weet

de heele wereld.

Na mijn aanstelling als Ontvanger en omtrent dien

tijd ook Burgermeester geworden zijnde
,
kwam ik den

laatsten Maart 1748 in de stad
,
om possessie van beide

die posten te nemen, dat zich alles wel schikte en

als Burgermeester afgaande ^), brachten wij mijn con-

frater Ouwens thuis, daar volgens gewoonte een rantsoy

of -gelukwensching was
,
daar alles wel en na genoegen

zich schikte, behalve dat ik bij velen een groote ja-

loerschheid ontdekte en vooral bij den Schepen Mar-

1) De zin is deze: na possessie genomen te hebben en dus als

burgermeester het raadhuis verlatende
,
geleidden wij 0. naar huis.

Mr. Nicolaas Ouwens was burgermeester in 1748 en 1749. Mr.

Diderik van Bleyswijk alleen in 1748.
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tinus Pompe
,

die proneerde
,
dat hij geeffectueerd

had, dat ik maar voor een jaar was Burgermeester

geworden, en dat na verloop van dien tijd de zaken

wel anders gaan zouden.

Toen had hij met de zijnen al in ’t hoofd, om te

ondernemen die extravagante entreprises
,
die zij nader-

hand werkstellig gemaakt hebben. En wel heeft hij

met nog 16 andere burgers den 17 Juli 1748 een

request aan Haar Ed. Gr. Mog. gepresenteerd, klagende

over een bijslag, die van stadswegen sedert het jaar

1734 op de huizen gelegd was, verzoekende niet alleen

om daarvan ontheven te worden
,
maar ook om restitutie

van het reeds betaalde. Dit request werd gesteld in

handen van de Regeering, die den 1 Aug. 1748

daarop hebben bericht en op haar eigen kosten het

een en ander hebben laten drukken
,
zoodat een ieder

en ook de posteriteit daarvan de lecture kan hebben,

maar bij het arresteeren van het Berigt heeft Krimpen
en zijn neef Barneveld een particuliere contenance

gehouden. Zij waren met de opposanten het volkomen

eens en hadden wel gewenscht, dat er niemand in

staat was geweest om te detailleeren het gepasseerde

en te destrueeren de vuilaardige uitstrooijsels
,
waar-

mede zij het gemeen en een ieder tegen de Regeering

zochten te animeeren ^). Ik had dan het bericht opge-

steld en het eerst aan den Burgermeester Ouwens ge-

communiceerd. Daarop gingen wij Krimpen aan zijn

huis daarvan kennis geven en het hem voorlezen. Toen

was hij nog redelijk wel, maar in Burgermeesters

1) Martinus Pompe was cousin van Martinus van Barneveld.

Zie Inleiding,

2) De schr. vergeet hier mede te deelen, dat de Stadsregeering

schuld bekende, door de onwettige verhooging van de Verpon-

ding dadelijk na het request der 17 af te schaffen. Zie Inleiding,
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kamer met de commissie van de finantie hetzelve exami-

neerende
,
declareerde hij zich daarmede niet te kunnen

conformeeren
,
omdat hij altoos tegen den bijslag was

geweest, maar dat hij evenwel mocht lijden, dat het

gearresteerd werd; en in de Vroedschap hetzelve zeg-

gende, werd hij verzocht om de gronden tegen te

spreken en niet zoo generaal zich te excuseeren. Dit

meende hij
,
dat aan zoo een gereleveerd Heer niet

mogt gezegt worden, en dat men voor het hoofd van

de Regeering meer deference moest hebben. Dit deed

mij een en andermaal zeggen, dat hij een schoon

hoofd was; over welk zeggen hij de secretarissen op

interrogatorien gehoord heeft, strekkende alleen om
de burgerij nader te animeeren, waarin hij ook

reüsseerde.

De vorige teekenaars, gevolgd door verscheidene

anderen, presenteeren een request aan de Vroedschap,

verzoekende copien van het kohier van de verponding

,

van den bijslag en alle resolutien sedert genomen, die

daartoe relatief zijn. Dit geschiedde in dien tijd, toen

in de stad en geheel Holland zoo een ongehoorde en

nadeelige beweging voor het land onder al het ge-

meen bespeurd werd, en dezelve effectueerde, dat de

gemeenelands impositien afgeschaft werden. Daarom

accordeerden wij haar verzoek en dewijl Haar Ed.

Gr. Mog. Zijn Vorstelijke Doorluchtigheid gequalificeerd

hadden, om in de steden de behandelingen van de

magistraten en regenten na te gaan en sommigen,

om de burgerijen te stillen, wanneer het noodig ge-

oordeeld werd, te licentieeren
,
vonden wij goed om

1) Het request van 23 Sept. 1748 in de N. Jaerhoéken 1748.

bl. 1159.

2) Vergelijk het uitvoerig verslag, opgenomen in de JaarloeTcen

bladz. 1161 sqq., ook over de volgende gebeurtenissen.
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te verzoeken, om hier de handelingen na te zien.

Toen waren zij in haar schik en zouden vervolgens

andere regenten na haar genoegen krijgen. Haar

patroon, ik meen Krimpen, moest met zijn volkje

toen alles tegen de regeering animeeren, en te dien

einde werd toen gedebiteerd, dat het geld van den

bijslag niet tot stads gebruik was geemploijeerd
,
maar

tot verhooging van de officianten haar tractementen

,

en dat ze dus het geld van de burgers gestolen had-

den
,
en waardiger waren om geplunderd te worden

,

als de pachters: en ten bewijze, dat het onrechtvaardig

geld was
,
dat ze getrokken hadden

,
zoo had Krimpen

de vijf honderd gulden
,
die hij drie jaren als Drost en

twee als Burgermeester genoten had, met zijn comp-

toirsknecht door de stad laten dragen, en een ieder

zeggen
,
dat dat het onrechtvaardige geld was

,
het gene

hij niet langer in zijn huis wilde hebben, en daarna

liet hij het op het stadhuis in consignatie brengen.

Dit effectueerde
,
dat de burgerij hoe langer hoe meer

brutaal en toomeloos wierd. De goddeloosste leugenen

,

die bedacht konden worden, werden dagelijks gehoord.

De vuilaardigste en beestachtigste pasqnillen, die ooit

gelezen zijn, werden alle nachten langs straat gevon-

den. Zelfs werden die teekenaars zoo glorieus
,
dat de

hoofden, namenlijk Vink en Pompe, toen haar het

requireerde gegeven werd, in burgermeesters kamer

zeiden dat zij daar geen genoegen mede namen, en

dat ze moesten hebben de resolutie van den 2 Maart

1739 ,
die Burgemeesteren haar niet geven konden

,
als

met consent van de Vroedschap: waar op zij dorsten

zeggen
,
dat zij dan niet respondeeren konden voor de

insultes
,
die sommigen aan haar huizen zouden onder-

vinden. Om de rust te betrachten, werd de Vroedschap

geconvoceerd en haar verzoek, hoe onbillijk ook,

Werken N“. 45. 16
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weder geaccordeerd, omdat men toch wist, dat het

maar een semblant was, want dat zij van Krimpen

reeds hadden hetgene zij verzochten ^). Daarop had-

den zij een verbeelding, dat zij ten minste meer als

Burgermeesters waren, en onder de heeren disponeer-

den zij van alle ambten, verscheidene vroedschaps-

plaatsen en collegiën: tien of twaalf regenten zouden

bedankt worden en daarenboven nog acht nieuwe

vroedschappen aankomen
,
en die heele bestelling zoude

door Krimpen en die twee hoofden en den advocaat

Scharp geschieden. Daarom, dachten zij, konden zij

nu andere taal spreken, en presenteerden weder een

request en adscribeerden zich niet gelijk te voren

den ordinairen naam van supplianten
,
maar van vertoon-

ders: en geen wonder, want zij spraken ook andere

taal en verzochten van de Vroedschap een declaratoir,

onder eede van dat ze geen ander quohier van den

bijslag gezien hadden
,
als waarvan aan haar een copie

gegeven was. Hetwelk niet geaccordeerd werd, maar

op dat request werd geappoincteerd
,
om alle verdere

ongehoorde verzoeken voor te komen, dat het zoude

gesteld worden in handen van Commissarissen
,
om

daarop bij haar arrivement te disponeeren: en daar

mede werden alle verdere verzoeken afgesneden. On-

dertusschen zocht Krimpen in de registers alle reso-

lutien na, waarin deze en gene om zijn kwaad com-

1) Verg. Jaarboeken 1748, bl. 1165 sqq.

2) 13 Oct. 1748, Jaa/rioeken 1748, bl. 1167.

3) De Commissarissen waren Fred. Hendrik, baron van Wasse-

naar, heer van de beide Katwijken enz.: dezelfde, die eenige

maanden later, Maart 1749, Drossaard van Gorinchem werd; en

Mr. Willem Pauw, Raad in den Hoogen Raad.

Verg. het verhaal van hun komst, 4 Nov. 1748, in de Ned,

Jaerloeken, 1748, bl. 1168.
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portement gereprimandeerd was geworden. Daarvan

nam hij copie
,
en gaf die aan de geinteresseerden

,

dié door hem, Scharp, Pompe en Vink aangeraden

werden
,
om hij de commissarissen redres te verzoeken

en over de Regeering te klagen. Ik
,
dit bemerkende

,

kwam achter alle deze onderhandelingen
,
en meende

verplicht te zijn
,
om in geschrift te moeten vervatten

den staat van de verschillen en de justificatie van de

handelwijze van de Heeren van de Regeering, alsmede

een relaas, hoe dat de stadsfinantie in vorige tijden is

geconstitueerd geweest, en hoe dezelve zich tegen-

woordig bevindt, ten bewijze dat alles tot nut en

welzijn van de stad is gedirigeerd, hetwelk ik in een

memorie vervat en den 2 9ber 1748 onderteekend heb

,

en die ik bij de komst van Commissarissen aan haar

Ed. Mog. overgegeven heb : berustende dezelve onder

mijn papieren, en zijnde woordelijk zoo als de origi-

neele en wel waardig om nagelezen en ook altoos

bewaard te worden.

Haar Ed. Mog. hier zijnde
,
vonden alles richtig en

irreprochahel
,
en merkten klaar, dat alles geschiedde

op instigatie van zulken
,

bij welke de onbillijkheid

tusschen twee tenanten van vuil inzicht en van een

nijdige partijschap op den troon zit. Daarom loueerden

zij wel de handelwijze van de Regenten, maar gaven

uit naam van Zijne Hoogheid den naren toestand van

stadskas en finantie te kennen, en declareerden, dat

het Zijn Hoogheid aangenaam zoude zijn
,
als men uit

eigen beweging aan de stad wilde overgeven dat gene,

dat men wegens de Resolutie van den 2 Maart 1739

had geprofiteerd
,
en dat dus zijne Hoogheid het zoude

aanmerken als een genereuse daad en als een libe-

rale gift.

1) De Commissarisseu van den Prins van Oranje.

16*
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Velen, die weinig geprofiteerd hadden, waren aan-

stonds gereed, maar ik, die als Stads ontvanger het

meeste en jaarlijks mijn volle tractement genoten had

,

was de laatste
,
die in dit verzoek acqniesceerde

, doch

om niet singulier te zijn, moest ik mede het accordeeren,

choon ik aantoonde, dat ik veel meer wegens nego-

tiatien, die in mijn tijd gedaan waren, van de stad

te pretendeeren had, dat ik nagelaten had, omdat ik

een jaarlijksch douceur ontving, doch daartegen werd

mij geobjicieert
,

dat ik meer als andere van Zijn

Hoogheid gebeneficeerd was
,
en daarom ook het minste

moest hesiteeren. Ik consenteerde dan ook en heb

bij de ƒ 3000 deswegens aan de stad gerestitueerd.

Daarop hebben de Heeren Commissarissen
,
uit naam

van Zijne Hoogheid alle de Regenten gecontinueert en

zeven nieuwe aangesteld; en mij en Ouwens opnieuw

Burgermeesteren gemaakt, en aan Drost en Burger-

meesteren gerecommandeerd de harmonie en aan haar

ter afdoening overgegeven de requesten, door ver-

scheiden Burgers aan haar Ed. Mog. gepresenteerd,

waarvan Krimpen die van Goetzee in deliberatie

bracht
,
die afgedaan en getermineerd werd

,
waartegen

hij naderhand een aanteekening liet registreeren
,
de-

welke Burgermeesteren met een contra-aanteekening

hebben gerescontreerd, welke documenten ook onder

mijn papieren te vinden zijn en de lecture en bewaring

ook wel meriteeren.

Het maken van nieuwe schepenen volgde op deze

historie. Krimpen sprak den president nergens van,

ook niet de heeren Borcharen en Hagoort. Hij had

in Schejiensbank vier cliënten, namelijk Vink, Pompe,

Steenis en Kruiskerken: en met die vier had hij de

meerderheid, maar aan mijnheer Vapour hadden wij

gesuppediteerd een missive van koning William van

den 7 Jan. 1668, waarbij Zijne Majesteit had goedge-
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vonden
,
dat van alle

. . noemen, en dat dan ieder in het

formeeren van een nominatie even veel recht zoude

hebben, en er geen overeenstemming plaats zoude

hebben. Dit surpreneerde
;
evenwel in plaats van aan

die missive te defereeren
,
zoo maken zij dezelve illusoir,

want zij noemen ieder wel twee personen, maar de

vier Krimpianen noemen dezelve
,
zoodat er een defec-

tueuse nominatie gearresteerd en aan Zijne Hoogheid

gezonden wordt, die Krimpen in den Haag brengt: en

daar alles na gewoonte zoo weet te verdraaien
,
dat er

begrepen werd, dat dit geprojecteerd was, om hem

belachelijk te maken en te effectueeren, dat hij niets

na zijn zin kon schikken. Daarom komt er een res-

criptie, waarbij goedgevonden wordt, dat ieder twee

personen zoude noemen, en die gearresteerd worden,

en dan weder twee
,
totdat er veertien waren. Op die

wijze werd er eene nominatie gemaakt, waarop er

veertien gesteld werden, zooals de vier Krimpensge-

zinde Schepenen het goed vonden : die was braaf voor-

zien van teekenaars, zoodat het evenwel in het oog

liep; en Van Meerten en Diepenbrugge
,
die onder de

zeven eersten waren, overgeslagen werden en in haar

plaats ’s Gravenwaart en Geenland aangesteld zijn ge-

worden. Daarop is door de oude en nieuwe Schepens-

bank een nominatie van een nieuwen Burgermeester

gemaakt, waarop Barneveld en Steenis gesteld, en de

eerste langen tijd daarna is geeligeerd geworden. Ein-

delijk werden er ook gedespicieert tot den Raad van

State de Heer van Meeuwen, in zijn plaats in de

Gecommitteerde Raden voor 2 jaren de Heer Gijzelaar

en voor 3 jaren Krimpen in de Admiraliteit, waarop

1) Als boven bladz. 226, noot 2.
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bon gré mal gré ook een nominatie van een nieuwen

Drost moest geformeerd worden
,
waarop gesteld werden

de Heeren van Katwijk, Ouwens en Barneveld als

regeerende Burgermeesteren, zijnde de eerste tot ge-

noegen van alle welmeenenden ad vitam door Haar Ed.

Gr. Mog.
,
na door Zijne doorluchtige Hoogheid daartoe

gedespicieerd te zijn geworden, aangesteld.

Ondertusschen was
,
door het vertrek van Ds. ’s Gra-

vezande na Middelburg, de predikantsplaats hier

vacant geworden
,
waartoe de heer van Katwijk recom-

mandeert de Mesch, van Katwijk, die hier kwam
prediken. Die Heer was van dat opposeerende volk

haar smaak niet, en zij hadden een inbeelding, dat

zij nu van alle deferences voor Eegenten vrij waren,

en hiertoe werden zij door Krimpen en de zijnen aan-

gestookt, hetgene ook van dat effect was, dat zij den

man niet eens op de nominatie brachten. Op het

drietal stonden drie Voetianen, welke nominatie ge-

seponeerd werd, en een nieuwe makende deden zij

als voren. Daar was bij geval evenwel een Coccejaan

opgebragt en door directie werd de kerkeraad geper-

suadeerd, om aan den Heer van Katwijk over te ge-

ven
,
wie hij van de drie wilde beroepen hebben

,
die

daar op Kappelhof^) voorstelde, en hij toen ook is

beroepen geworden. Hetgene geschiedde bij zijn eerste

overkomst alhier in de stad, dewelke voorviel, daags

voor het vieren van de vreugde over den gesloten

1) Adrianus ’s Gravezande, predikant te Asperen, beroepen den

18 Oct. 1745, bevestigd den 5 Dec. 1745, vertrokken naar Mid-

delburg 5 Jan. 1749. Het is de bekende kerkgeschiedschrijver,

van Borneren fol. 29. Verg. Beekman
^ Beschrijving van A.s'jger&n^

pag. 394. Ook hij was Hagenaar.

2) Egbertus Kappelhof, predikant te Zuidzijpe, beroepen den

l6 Juni 1749^ bevestigd deiij 31 Aug. 1749,
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vrede
,
op welken dag ook de plechtige inhaling van

zijn Hoog Ed. geschiedde, hetgeen de Burgermeester

Ouwens en ik zoo geprojecteerd hadden, gaande te dien

einde eenige dagen te voren na Egtelt
,
en vonden

Zijn Hoog Ed. daer nog niet gearriveerd, maar met

het jacht leggende te Tiel, alwaar wij Zijn HoogEd.

spraken, op wat wijze de vreugde in de stad zoude

bedreven worden en sloegen toen voor, om dubbele

kosten voor de stad en burgerij te eviteeren
,
of zijn

HoogEd. niet daags te voren in de stad kon komen.

Dit nam hij aan en kwam ook s’avonds te voren,

wanneer ik de regeering aan mijn huis had, die aan-

stonds en corps lieten belet vragen, en Zijn HoogEd.

werd door den secretaris van Hoey gecomplimenteerd.

Aan mij geliefde hij te zeggen
,
dat hij gehoord had

,

1) Er is blijkbaar hier iets niet in orde. De preliminairen van

Aken zijn geteekend 30 April: het vredesverdrag zelf 18 Oct. 1748.

Wassenaar werd Drost Maart 1749. Hoe konden dan de feestelijk-

heden zamenvallen ? Vermoedelijk heeft men de viering van den

vrede om de spanning, die in October in Gorinchem heerschte,

uitgesteld. Het feest moet dan hebben plaats gehad in de laatste

maand, dat Diderik burgemeester was, Maart of April 1749.

2) Frederik Hendrik, baron van Wassenaar, heer van Katwijk

enz. is tweemaal gehuwd geweest:

1. Den 8ea Mei 1729 met zijn volle nicht Anna Sophia van

Wassenaar van Duivenvoorde, reeds den 12 Oct. 1730 overleden.

Haar kind stierf kort na de moeder.

2. Den 12en Maart 1737 met Jacoba Josina Isabelle
,

oudste

dochter van G. R. van Wyhe tot Echteld en Philippina Henrietta

van Brakel.

Uit dit huwelijk sproten drie kinderen.

Zie Afr. t7. van DooTninck
,

Qeslachtlcundige aanteékeningen t&n

aanzien van de Q-ecommitteerden ten landdage van Overijssel^ bl. 240.

In Maart 1749 tot Drossaard van Gorinchem en Dijkgraaf van

het land van Altena voorgesteld, heeft hij die betrekking neerge-

legd, toen hij in het najaar van 1751 Dijkgraaf van Rijnland werd.
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dat de Regeering bij mij was, en dat hij ook zoude

komen, zoodra hij zijn vrouw goede reis gewenscht

had, bij wie mijn vrouw ondertusschen op het jagt

een visite ge i)
. . , met de ge-

heele Regeering bij mij
,
alwaar wij ons tot elf uren

zeer gewenscht en vriendelijk diverteerden. Daags

daaraan was de publieke inhaling, de burgerij stond

geschaard van den Doelen tot het Stadhuis
,
van waar

de vier oudste Regenten in twee koetsen na den

Doelen reden, om Zijn HoogEd. af te halen, die

daarna alleen in zijn koets zittende en de anderen

volgende door de burgerij, die het geweer presen-

teerde
,
op het Raadhuis kwam

,
wordende aan de gal-

lerij door de ministers, en vervolgens door de Regenten

aan de trappen en in de vierschaar tot aan de Vroed-

schapskamer gerecipieerd, en in de kamer door de

regeerende Burgermeesteren
,

waarna Zijn HoogEd.
een deftige aanspraak deed, en hartelijk gefeliciteerd

werd, waarop de burgerij drie salvo’s voor het stad-

huis deden, en haar weder tot den Doelen rangeer-

den, waardoor Zijn HoogEd. en de geheele Regee-

ring weder na den Doelen te voet gingen, wordende
het geweer ook als te voren gepresenteerd. Dien avond
bleef de Regeering, nieuwe en oude schepenen, in

deii Doelen, daar de stadspredikanten ook waren.

Dezelve werden op stadskosten
,
gelijk in vorige jaren

,

wanneer de Regeering vreugde over den gesloten vrede

gevierd had, zeer modiek ter maaltijd onthaald, en

alles geschiedde tot in den nacht met een ongemeene
blijdschap en vreugde, wanneer ondertusschen het

kanon gelost, piktonnen gebrand en de huizen van
de burgers geillumineerd werden

,
hebbende ik boven

1) Door hel afsnijden woorden uilgevalleu,



249

de poort van den tol ook drie geschilderde zinnebeel-

den, dewelke op vier colommen sierlijk gemarmerd

en verguld waren, laten maken. Deze, beslaande de

geheele breedte van de poort, verbeeldde de eerste

Ceres
,
bekransd met koornaren etc.

,
vliegende door

de lucht met haren wagen, getrokken van draken,

waaronder afgebeeld werd een groot stuk bouwland,

en in het midden een boer ploegende met een paar

ossen, en in het verschiet zag men Pan, den God der

herderen, bewarende een kudde weidend, klein vee.

Het tweede of middelste vertoonde een faam, die uit

de lucht kwam vliegen na beneden, hebbende in de

eene hand een olijftak en te gelijk aan een Oranje

strik het wapen van Nederlands gewenschte Erfstad-

houder, en in de andere hand een basuin, daar ze

op blaast, en waaruit de woorden kwamen: terraque

marique; onder van hetzelve zag men aan de eene

zijde Cybele, de godinne van het aardrijk, met een

muurkroon op haar hooft
,
houdende in de eene hand

een sleutel en leggende de andere op het wapen van

de Vereenigde Provinciën: aan de andere zijde Nep-

thunus, hebbende in de eene hand zijn drietand en

de andere ook op het wapen leggende: hier onder

werd gelezen Numinis auxilio, Principis auspwiis. Het

derde was een uitbeelding van een zeilende vloot

koopvaardijschepen, dewelke men zag op een kalme

zee om winst in deze gelukkige tijden gerustelijk uit-

loopen
,
en boven dezelve kwam in een schoone heldere

lucht Mercurius met zijn slangestaf boven de vloot

vliegen, en dezelve even als geleidende. Boven deze

stukken zag men een ander, die ze alle drie besloeg,

waarin gevonden werden twee hoornen van overvloed

met allerhande Oranje en olijftakken omslingerd, en

op hetzelve een vorstelijke kroon. Deze schilderijen

met lampjes verlicht zijnde gaven dezelve de fraaiste
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vertooning, die ooit in de stad gezien was; en liet

gaf mij veel vergenoeging, dat het van een ieder ge-

admireerd werd. Zijn HoogEd. bleef eenige dagen

daarna nog in de stad, vereerde een ieder met zijn

visite en deed den een en ander de eer aan
,
om bij

hem te eten, en na eenige stads zaken verricht te

hebben, vertrok Zijn HoogEd.

Eenigen tijd daarna verzoekt Zijn HoogEd. van haar

Ed. Gr. Mog. permissie, om in de dijkcollegien bij

zijn absentie een substituut te mogen aanstellen. Dit

wordt geacordeerd, en in de stad bekend. Aanstonds

verzoekt Krimpen alle de teekenaars en al het verdere

gemeene volk. Daar werd opgegeven van zijn groot

crediet aan het Hof; hij was admiraliteitsheer ge-

worden, zijn zoon Penningmeester van het land van

Altena : en hij had geeffectueerd
,
dat de stadhouder

commies van het magazijn was geworden, en nu
door zijn directie zou hij tot substituut aangesteld

worden, en vervolgens zoude hij bij continuatie alles

regeeren en na zijn zin schikken. Wij dit hooxende

verzochten den Burgermeester Ouwens, om bij den

Heer van Katwijk eens te gaan, en dien te kennen

te geven, dat de Regeering zoo een schikking niet

zoude kunnen approbeeren, gelijk geschiedde. Zijn

HoogEd. termineerde zich aanstonds
,
om iemand

anders te despicieeren
,
en beloofde de Regeering in

alles genoegen te zullen geven, gelijk bij zijn arri-

1) Martinus van Barneveld was in Jan. 1749 aangesteld tot lid

van de Admiraliteit op de Maas, ingaande 1 Nov. aanstaande.

Zijn zoon Hendrik van Barneveld, Drost van Noordeloos, tot pen-

ningmeester en secretaris van H land van Altena: zijn neef Willem

Hendrik tot Weesmeester van de stad. Zie Inleiding bl. 95.

2) Johan Deym, begraven 8 Febr. 1749 was Ontvanger der

gemeene middelen en Commies van ’s lands magazijnen geweest.
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vement in het begin van September ook ondervonden

werd, want een reglement van de jacht in het land

van Arkel hebbende laten publiceeren
,
gaf hij aan de

regenten, die liefhebbers van de jacht waren, een acte

om te mogen jagen, en converseerde gedurende zijn

verblijf alhier zoo minzaam met een ieder, als ge-

wenscht kan worden. In dien tusschentijd heb ik ook

de eer gehad zijn Hoog.Ed. aan mijn tafel te hebben

,

en voor zijn vertrek het vertrouwen, dat hij mij com-

municeerde, dat hij den heer d’Escury tot zijn sub-

stituut zoude aanstellen, waarvan hij, in den Haag

gekomen zijnde, aan de Vroedschap eenigen tijd daarna

per missive kennis gaf, die den Heer bij resolutie

aangenaam verklaard hebben, en dus daaruit in het

vervolg recht kunnen elicieeren
,
om niemand als sub-

stituut te admitteeren, als die aangenaam is. Die

Heer heeft vervolgens dezen post aangenomen en

fungeert in die voorschreven qualiteiten, waarmede

een ieder schijnt vergenoegd te zijn.

Den 29 December 1749 communiceert mij voor-

schreven Heer, dat schepenen op de recommandatie

van den Heer van Katwijk mij op de nominatie van

Schepenen hadden gezet, en dat Zijne Hoogheid mij

en de Heeren van Gennep, Brouwer, Daey, Steenis,

Hendrik van Barneveld en Velzen had geeligeerd
,
en ook

mij en van Gennep en Steenis tot Commissarissen over

de geme^ne middelen aangesteld. Te gelijk gaf hij

mij kennis, dat de Heer van Katwijk goed vond, dat

hij Schepenen moest beedigen, hetgeen ik tegen-

sprak op fundament, dat zulks altoos door den President

Burgermeester geschied was, en dat hier uit meerder

zoude proflueeren
,
en hij sustineeren om den nieuwen

1) Collot dTscury.
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Burgermeester ook in eed te nemen, en als die dan

na huis geconduiseerd werd
,
dat hij de praeseance van

alle de Regenten zoude pretendeeren
,
dat hem na mijn

gedachten niet competeerde. Hij aan de andere zijde

souteneerde, dat de Heer van Katwijk absent zijnde,

hij zijn persoon in alles representeerde, en dat hem
in alle gevallen dezelfde eer moest worden aangedaan

,

die men den Heer van Katwijk, als hij present was,

moest bewijzen. Hierover met den een en ander spre-

kende, oordeelden wij best, om deze sustenue ook

maar toe te geven, zoodat die Heer de schepenen in

vroedschapskamer beeedigde en vervolgens in Schepen-

kamer de schepen-commissarissen. De oude en nieuwe

Schepenbank bijeen zijnde, werd een deputatie na

hem toe gezonden, om te vernemen wie Zijne Hoogheid

op de nominatie tot Burgermeester geliefde gesteld te

hebben, die rapporteerde, dat de Burgermeester van

Hoey daarop moest komen, gelijk geschied is. Die

Heer, door Zijne Hoogheid geeligeerd zijnde, werd door

hem ook beeedigd en de heer d’Escury heeft in het

na huis brengen van den nieuwen Burgermeester de

preseance gehad van Burgermeesteren en Vroed-

schappen, en ouderling af zijnde ook zijn plaats in

het gestoelte van de regeerende Burgemeesteren ge-

nomen. Voor het afgaan werd door den schepen

Steenis in Schepenskamer ook gesouteneerd
,
dat bij die

ceremonie de regeerende sehepenen voor de vroed-

schappen de rang moesten hebben, en geavanceerd,

omdat hij gehoord had dat bij een voorgaande stad-

1) Mr. Abraham van Hoey, wien 1748 weer in de regeering ge-

bracht had, werd op nieuw burgemeester in 1750 en 51.

Gelijkheid van naam heeft Wagenaar doen schrijven, dat de

oud-ambassadeur te Parijs tot burgemeester van Gorinchem werd

aaugesteld. XX 335.
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Hoogheid en de Heer van Katwijk begrepen
,
dat alles

weder in vorige orde en op den ouden voet moest

gereguleerd worden. Maar hem een resolutie van

22 Januari 1696 voorgelezen zijnde, waarbij gestipuleerd

was
,
dat bij het afgaan met den nieuwen burgermeester

eerst zouden gaan de Heeren Drossaard en Burgermees-

teren, dan de Vroedschappen met den Pensionaris en

den secretaris, die op die beurt de vroedschapskamer

bedient, vervolgens de regeerende Schepenen met de

twee andere secretarissen en substituut schout, dan

de oude afgegane schepenen
,

kamerbewaarder en

boden, zoo is het oude gebruik gevolgd.

In Januari is er een derde Secretaris aangesteld,

namelijk de heer Slijpe
,
op recommandatie van den

heer van Katwijk. En de heer representant geeft bij

het aanstellen van Heemraden en Grooten Waartsman

voor de begeving maar kennis, wie de Heer van

Katwijk wil geeligeerd hebben, zoodat alles geschied

buiten overleg en approbatie van een eenig Regent.

1) Nikolaas van Slijpe was eeiste klerk ter secretarie en werd

Januari 1750 aangesteld „op voorwaarde, dat hij nevens de twee

andere secretarissen dat ambt zal bedienen op het tractement van

eerste klerk, doch invallen bij vakature van een der twee seere-

tarisplaatsen, en dan van het effecte genot van het secretariaat

jouisseeren nevens den dan in leven zijnde secretaris, wanneer hij

ook gehouden zal zijn te voldoen de recognitie van duizend gulden

ten behoeve der stad op het secretarisampt staande.” Hij behoefde

niet lang te wachten. Want een jaar later, 9 Jan. 1751, over-

leed de oudste secretaris. Gaspar van Hoey. Zie Inleiding^ Gen.

V. JSoey.

Nicolaas van Slijpe stierf 28 Febr. 1773.

In 1757 werd Mr. Abraham van Bleyswijk, de zoon van onzen

Diderik, tot derden secretaris aangesteld, op aanbeveling van H.

Kon. Hoogheid, door Drossaard, Burgemeesteren en Vroedschappen.
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Dus behoeft, ja kan niemand zich ergens mede be-

moeien als met dien post, die van zijn departement is.

De HoogEd. Heer van Katwijk, in Maart 1750 aan-

gesteld zijnde tot Baljuw van Woudrichem en Dijk-

graaf van het land van Altena
,
was toen van intentie

om hier met een jacht in de maand van April te komen,

om zich op een gemakkelijke wijze te laten installeeren

,

hetgeen tardeerde tot het begin van Juni, wanneer

Zijn HoogEd. bij zijn aankomst aanstonds door alle

de leden van de Regeering en andere ingezetenen op

het vriendelijkst werd gegroet en verwellekomd
,
waarop

Zijn HoogEd. op het alleronverwachtst met zijn bij-

hebbend gezelschap zijn intrek nam bij den Heer van

Krimpen, hetgene het Barnevelds volkje deed herleven

en vaststellen, dat nu alles gewonnen was en niets

meer tegen haar zin zoude uitvallen. Te meer, dewijl

Dr. Velzen, in de plaats van den Burgermeester van

Erp
,
overleden den 5 Mei 1750

,
op de recommandatie

van den Heer van Katwijk Vroedschap was geworden,

en door Zijn HoogEd. de Heer van Krimpen was voor-

gesteld tot commissaris van de finantie
,
in plaats van

wijlen den Heer van Erp: en de heer d’Escury in

denzelfden post, vermits de ziekte van den Heer van

Meeuwen
,
en de Heer Willem Hendrik van Barneveld

tot Curator van de Latijnsche scholen: en dat Zijn

HoogEd. bij niemand van de Regeering gedurende

zijn verblijf aan huis kwam
,
als bij den laatstgenoem-

den Heer, daar hij een middag gegeten heeft.

In het begin van October 1750 is de Heer van

Katwijk met de commissarissen van de groote forti-

ficatie in haar jacht in de stad gekomen
,
en heeft weder

aanstonds zijn intrek bij den Heer van Krimpen ge-

nomen, aan wiens huis wij Zijn HoogEd. hebben

gaan complimenteeren
,
en dezelve zeer vriendelijk ge-

vonden, en gedurende zijn kort verblijf heeft hij
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evenwel dagelijks bij den een en andere gegeten, en

onder anderen ook bij den Burgermeester Verboom,

wanneer Zijn HoogEd. van tafel komende den Bur-

germeester Schuylenburch verzocht te spreken. Zijn

WelED. over eenige stadszaken onderhouden hebbende,

vroeg hij, of gemelde Heer inclinatie had, om met

Mei 1751 sessie te nemen in het collegie van Gecom-

mitteerde Raden; hetgeene zeer surpreneerde
,
omdat

daarop geen de minste reflectie was gevallen. Die

Heer, vervolgens eenigen tijd van beraad verzocht heb-

bende
,
heeft ’s anderen daags die commissie geaccep-

teerd, waarop Zijn HoogEd. zeer vergenoegd was, en

zeide, dat hij bij het retour van Zijne Hoogheid hier

van kennis zoude geven, en dan nader schrijven,

gelijk geschied is. Dit aangenaam evenement justifi-

ceert al het doen van de familie en doet vervallen

alle de lasterlijke uitstrooisels van Krimpen en de

zijnen.

In Augustus 1750 is de Schepen Steenis door Zijne

Hoogheid gedespicieerd, om een commissie na Suriname

1) Mr. Jeronimo de Swart Steenis werd in Mei 1750 in de

Commissie benoemd tot onderzoek der moeielijkheden, met Mr. J.

J. Mauricius, gouverneur van Suriname, ontstaan. In Juni 1751

vandaar teruggekeerd, werd hij een jaar later tot adjunct secre-

taris van de Provinciale Rekenkamer van Holland aangesteld, om

den secretaris Mr. Hugo van Bleyswijk
,
wegens diens hoogen ouder-

dom en 50 jarigen dienst, bij te staan. Na Bleyswijk’s ontslag

in 1754 werd hij tot diens opvolger benoemd.

Mr. Hugo van Bleyswijk was een zoon van den Delfschen gast-

huis predikant en dus een broeder van den boven (bladz. 197)

besproken Dr. Abraham van Bleyswijk.

Mr. Hugo overleed in Nov. 1755.

Mr. Jeronimo de Swart Steenis f 2 Jan. 1758. Zie over de

zending naar Suriname, Jhr. G. A. van Sijpesteyn, Mr. Jan

Jacoh Mauru^Sy bl. 102 sqq.
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te gaan afleggen en op een zondag middag in de kerk

zijnde, gaf mij de heer d’Escury in het uitgaan van

de kerk daarvan kennis: en te gelijk, dat Steenis van

zijn schepensplaats door Zijne Hoogheid ontslagen was;

en dat de Heer van Katwijk geerne had
,
dat ten eerste

een andere nominatie gemaakt en dat daarop gesteld

werd de Heer Theodorns van Diepenbrugge
,
hetgeen

’s maandags morgens geschiedde.

De bleeker, wonende op de bleek van den Heer

van Krimpen, was nog verschuldigd aan den ge-

wezen pachter Storm zijn taxatie van het zeepgeld,

waarop hij voorheen jaarlijks, volgens resolutie van

Burgermeesteren
,
was getaxeert. Hierover proces zijnde

ontstaan, is hetzelve den 28 November bepleit. Den

3 December had Krimpen
,
ter occasie van het aan-

teekenen van zijn jongste dochter met den jongen Heer

van Oirschot, zijn illustre familie en zeer veel volkje

van zijn aanhang aan zijn huis, aan wien hij ver-

telde de quaestie tusschen den bleeker en den pachter,

daar hij die zaak meesterlijk termineerde, condem-

neerende het doen van Burgermeesteren en taxeerde

te gelijk de schepenen, die na zijn gewone ongefun-

deerde caprices niet konden of mochten den bleeker

in het ongelijk stellen, met intentie alleen om de

presente schepenen in zijn belang over te halen, en

1) Mr. Abraham Delcourt, geb. 16 Maart 1723 f 1 Juli 1759,

raad en schepen te Amsterdam, huwde Anna van Barneveld,

oudste dochter uit het 2e huwelijk haars vaders, geb. 13 Jan.

1725 j* 31 Aug. 1789. De heerlijkheid Krimpen kwam door dat

huwelijk aan Delcourt.

Aan Lod. Jan Bapt, baron Sweerts de Landas, heer van Oirschot,

die de jongere dochter Sara huwde, vielen de heerlijkheden

Engelen en 'Vlijmen ten deel.

Mededeeling van den heer J. W. C. Delcourt, te Haarlem. —
van der Lely a. w» fol. 252.
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de schepensbank
,

als het anders begrepen werd, bij

de burgerij verdacht te maken, zoodat hij bij conti-

nuatie niet als kwaad zaad blijft strooi]en
,
waarvan

wij evenwel altoos geïnformeerd worden
,

gelijk dit

mij den 5 December ’s morgens door den Heer The-

saurier van Gennep is verteld geworden
,
en dien zelfden

morgen is de quaestie door schepenen getermineerd
,
en

op het advies van mij
,
den Heer van Gennep

,
den

Heer Brouwer en den Heer Daey is de bleeker ge-

condemneerd om bet verschuldigde geld aan den ge-

wezen pachter te betalen; en hij is daarenboven ge-

condemneerd in de kosten
,
zijnde de zoon van Krimpen

en zijn neef Velzen en zijn vriend Diepenbrugge van

andere gedachten geweest.

Den 8 December 1750 ben ik geweest aan het huis

van den Heer d’Escury
,
om bij hem als stads ontfanger

eenige interessen te ontfangen, hij welke gelegenheid

ik hem vroeg, of de Heer van Katwijk wel dacht,

om zich te termineeren omtrent het maken van een

nieuwe nominatie van schepenen, want dat die tijd

aanstaande was. Waarop hij mij antwoordde, dat dit

reeds zijn beslag had, en dat de heer van Katwijk

met goedvinden van Zijne Hoogheid gaarne zoude zien,

dat op de nominatie gesteld werden de Heeren W.
H. van Barneveld, Hagoort, van Hurck, Borcharen,

Pompe, Kruiskerken en de brouwer Jacob van Dam,
hetgen,e den 26 geschied is.

Den 2 Februari 1751 is de Burgermeester van Schuy-

lenburch op recommandatie van Zijne Hoogheid door

de Vroedschap gedespicieerd
,
om met 1 Mei 1751 sessie

te nemen in het collegie van Heeren Gecommitteerde

Raden.

Den 1 Jan. 1751 is door de Oude en Nieuwe Sche-

pensbank op recommandatie van Zijne Hoogheid een

nominatie van een nieuwen Burgermeester gemaakt,

Werken N®. 45. 17
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waarop gesteld is de Heeren van Gennep en Brouwer,

zijnde de eerste daartoe aangesteld.

Den 18®^ October 1751 is de Vroedschap door den

Burgermeester van Hoey geconvoceerd
,
die te kennen

gaf, dat de heer van Katwijk had geschreven, dat

hij door H. Ed. Gr. Mog. was aangesteld tot Dijk-

graaf van Rhijnland, en dat hij om die reden zijn

demissie als Drossaard van deze stad had verzocht en

geobtineerd, onder conditie, dat hij zoude blijven fun-

geeren
,
totdat een ander Heer hem was gesuccedeerd

,

en dat hij ook een brief van Zijn Hoog Ed. den Heer

Baron van Boetzelaar ^), geschreven aan de Vroedschap,

had ontfangen, waar bij hij verzocht om op de nomi-

natie te mogen gesteld worden, waarbij de Heer van

Naaldwijk voegde
,

dat de Heer van Katwijk hem
had geschreven, dat zulks Zijne Hoogheid aangenaam

zoude zijn, waarom de Burgermeester van Hoey voor-

sloeg, of het niet best zoude zijn, dat men ten eerste

1) Jacob Philip, baron van den Boetzelaar, heere van Nieüw-

veen, beschreven in de Ridderschap van Holland in zijn vaders

plaats sedert 1737, heemraad van Schieland. Hij was gehuwd

met zijne cousine Charlotte van Stukken, dochter van Hans Hen-

drik van Stukken en Anna Gatharina Baronesse van den Boetze-

laar, zijns vaders zuster. Beekman, Beschrijving von Asperen

^

pag.

280. Hij was de zoon van Jacob Godefroy, baron van Boetzelaar,

die gewoonlijk als een der intieme vrienden van Simon van Slin-

geland voorkomt en weinige dagen na dezen stierf. Onder zijne

zwagers waren Willem Vincent, graaf van Hornpesch, Kaspar

Baron van Lijnden van de Park en R. B. R. graaf van Rech-

teren — die allen gelijk hij een rol spelen op ’t politiek tooneel

dier dagen.

Zie over de verdeeling van de zeer vele betrekkingen, die zijn

vader Jacob Godefroy bekleedde, den Buropeeschen Mercurius \1Z1

,

1.1 i2.

c2) Gollot d’Escury.
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met het formeeren van een nominatie voortging
,
dewijl

de Gedeputeerden hadden geschreven, dat de colle-

gianten, schoon er een dag werd vastgesteld, niet

present zouden kunnen zijn, en dat het aangenaam aan

het Hof zoude zijn, als het ten eerste geschiedde,

omdat de vergadering eenige dagen nog bijeen konde

blijven, en dat dan, staande deze vergadering, het werk

nog zijn beslag en wij dus een nieuwen Drossaard ten

spoedigste konden krijgen. Hetgene geapprobeerd

werd, mits dat er in de Resolutie geinsereerd werd

de reden
,
waarom men voort procedeerde

,
zonder een

dag alvorens vast te stellen
,
en zonder de collegianten

te beschrijven, en dat dit niet in consequentie moest

getrokken worden
;

hetgeen gearresteerd werd
,

en

daarop is de nominatie geformeerd
,
en daarop is ge-

stelt de Heeren van den Boetzelaar, van Hoey en van

Gennep.

Den 22 October 1751 komt de bode Stavast, afge-

zonden uit ’s Hage door de gedeputeerden van deze

stad
,
bij mij ’s avonds te half acht

,
communiceerende

de allerdroevigste en ten uiterste smartelijke toeval,

’t welk Neerlands volk ooit kon overkomen, namelijk,

dat in den ouderdom van 40 jaren, eene maand en

22 dagen zeer onverwacht overleden is de Heere Prinse

van Oranje, Erfstadhouder van de Vereenigde Neder-

landen.

Die allerdierbaarste Vorst gevoelde na zijne terug-

komst van Aken, den 10®^, van tijd tot tijd wat

hoofdpijn en eenige ontsteking in de keel, hetwelk

den 15 en 16® eenigzints gebeterd was, maar daarna

kreeg die Vader des Vaderlands eenig acces van koorts,

waarbij slaperigheid en ijlhoofdigheid zich voegden
,
en

schoon Zijne Hoogheid ader gelaten werd, kwam er geen

verandering en de ziekte vermeerderde den 21®^, en

’s morgens ten 10 uren bespeurde men groote veran-

17*
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dering ten kwade
,
en alles

,
dat aangewend werd

,
was

vruchteloos en eindelijk met de dood verzeld. Dien

zelfden middag is Haar Koninklijke Hoogheid staats-

gewijze gecondoleerd, zijnde daartoe een Heer uit de

Ridderschap en uit iedere stad een gedeputeerde ge-

weest, en alstoen heeft Haar Koninklijke Hoogheid

den eed afgelegd, als Gouvernante of Regentesse van

den Lande en voogdesse van den minderjarigen Prinse

Erfstadhouder. Zulks geschiedde ook door Gedepu-

teerden uit de Staten Generaal, in wier handen ook

de eed is afgelegd, om in den Raad van State sessie

te nemen. De respective provintien hebben op het

voetspoor van Holland ook gedeputeerden gezonden,

en Haar Koninklijke Hoogheid gecondoleerd en de

gerequireerde eeden afgenomen.

En dus zien wij ons beroofd van onzen allerdier-

baarsten en nooit vergeten Erfstadhouder: een vorst,

die door zijne uitmuntende deugden, verstand, kun-

digheid in staats- en krijgszaken, schranderheid, aan-

geboren vriendelijkheid, minzaamheid, onnavolgelijke

zachtmoedigheid en andere prijzenswaardige hoedanig-

heden zich het harte, liefde en toegenegenheid van

een ieder heeft eigen gemaakt
,
waarom een ieder met

heete tranen dit onherstelbaar verlies beschreit; en in

dezen jammer en ellende vinden wij ons nog geluk-

kig, dat de successiezaak zoo wel beraamd is, dat er

geen verandering in den gestelden regeeringsform te

duchten staat.

Haar Koninklijke Hoogheid heeft uit de overge-

leverde nominatie van deze stad tot Drossaard geeligeerd

den HoogEd. Heer van den Boetzelaar, die den 4®^

November in de stad is gekomen, nemende zijn intrek

bij den Heer van Krimpen. Wij gingen hem dien

avond ieder afzonderlijk begroeten en ik verzocht Zijn

HoogEd. nevens eenige andere Heeren om in de vol-
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gende week hem ten eten te mogen hebben, hetgene

gerefuseerd werd, omdat zijn HoogEd. door het over-

lijden van den Heer Baljuw van Wassenaar ten eerste

weder na den Haag moest vertrekken. Dien avond

was het Donderdagsche gezelschap bij den Burger-

meester Ouwens, die zijn HoogEd. verzogt, en dat

nam hij zeer gratieus aan, en vereerde ons met zijn

gezelschap tot half negen.

Vrijdag morgen te half tien ging de Regeering en

corps zijn H. E. complimenteeren en verwellekomen

,

doch de Heeren van Krimpen en Naaldwijk waren

niet present: den eerste vonden wij aan de deur van

zijn huis en den laatste bij zijn H. E. in het voorhuis

staan, die voor Burgermeesteren en de Vroedschap-

pen met zijn H. E. in de kamer ging, daar wij gere-

cipieerd werden. Na ons zijn alle collegien en de

kerkeraad ter audiëntie geweest. Na den middag te

vier uren was de Vroedschap geconvoceerd, daar alle

leden
,
die in de stad waren

,
zich lieten vinden

,
except

Naaldwijk. De vier oudste Vroedschappen werden

gecommitteert om met twee koetsen zijn H. E. af te

halen, en Naaldwijk voegde zich bij zijn H. E. in de

eerste koets, bij welker aankomst de ministers onder

het portaal van het stadhuis gerangeerd stonden
,
ver-

volgens de vroedschappen tot aan vroedschapskamer,

daar Burgemeesteren en de Pensionaris Z. H. E.

recipieerden; en alle gezeten zijnde, vertoonde Zijn

H. E. zijn commissie, en deed den eed aan Burger-

meesteren. Vervolgens deed Z. H. E. een aangename

aanspraak en gaf uit naam van Haar K. H. kennis,

dat de heer van Naaldwijk zijn persoon als Drossaard

bij zijn absentie zoude representeeren. Afgaande voegde

1) Karei Lodewijk, baron van Wassenaar, heer van Doveren.

Zie boven bladz. 190.
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zich Naaldwijk weder achter Z. H. E. en nam den

rang voor Burgermeesteren en Vroedschappen, die

twee aan twee Z. H. E. aan het huis van Krimpen

brachten, daar ik nevens anderen tot acht uren bleef

,

zijnde zeer voldaan over de ongemeene vriendelijkheid

en politesse van Z. H. E.
,
met wien ik nevens andere

Zaterdags bij den Burgermeester van Gennep gegeten

heb, daar wij ons tot half negen wonder wel diver-

teerden. Zondags ’s morgens is Z. H. E. bij Ds.

Kappelhof in de kerk geweest, die een zeer gepaste

aanspraak en zegenwensch gedaan heeft, ’s Middags

te drie uren kreeg ik een vriendelijke visite van Z.

H. E., van wien ik hoorde, dat hij tot Woensdag zoude

blijven, waarom ik hem Dinsdags verzocht bij mij

te willen eten
,
hetgene hij gulhartig accepteerde : en

hem uitlatende
,
wilde Z. H. E.

,
omdat het regende

,

niet hebben
,
dat ik hem zoude aan de koets brengen

,

voegende daarbij
,
dat de Heer Grave van Bentinck

,

heer van Rhoon, hem gezegd had, dat hij vriendelijk

en familiaar met mij moest omgaan; en dat hij het

gaarne wilde doen
,
en dus

,
dat ik geen complimenten

moest maken. Dit was mij zeer aangenaam om te

hooren, en in het discours van Z. H. E. had ik

kunnen begrijpen, dat hem het logeeren bij Krimpen

niet aangenaam was
,
en dat hij na kamers zoude zien

,

waarom ik hem aan de hand gaf, dat bij mijn commis

Goetzee daar zeer goede gelegenheid toe was, en dat

die wel zoude inclineeren om een gedeelte van zijn

huis te verhuren, en dat hij daar wonder wel zoude

zijn, te meer, omdat er geen kinderen waren. Dit

was hem aangenaam.

’s Maandags morgens ging ik hem nader ten eten

verzoeken en solliciteerde bij die gelegenheid om
den Raad, waarop Z. H. E. antwoordde, dat hij vast

bij mij zoude komen
^
cn dat Krimpen hem om de
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continuatie had aangesproken
,
en dat hij van beide

die sollicitatien H. K. H. zoude kennis geven. Ik

ging vervolgens de verdere Heeren tegen Dinsdag ten

eten verzoeken, die allen aannamen te zullen komen.

Te elf uren hoorde ik
,
dat Z. H. E. een brief uit

den Haag had gekregen, waarin hij tijding ontving,

dat hij ten spoedigste moest overkomen, en dat hij

daarom geresolveerd was, om met het jagt van Krimpen

mede te varen, die anders de buffelachtigheid zoude

gehad hebben, om alleen na Rotterdam te gaan en

Z. H. E. alleen aan zijn huis te laten. Ik ging

daarop Z. H. E. goede reis wenschen, die zijn leed-

wezen betuigde, dat hij nu niet meer bij mij kon

komen. Ik verzocht in het vervolg die eer te mogen

hebben
,
en toen verzocht ik de andere heeren ’s avonds

in plaats van ’s middags, en wij hebben ons toen tot

half twaalf zeer vriendelijk en vrolijk gediverteerd.

Sedert dezen tijd is de Heer van Boetzelaar jaarlijks

twee of drie malen in de stad geweest, wanneer ik

telkens Zijn HoogEd. bij mij ten eten heb gehad en

particulier den 6 November 1753
,
wanneer mijn doch-

ter 2) met den Heer van Spieringshoek trouwde
,
bij

1) De Admiraliteit van de Maas.

Men zou uit deze en de volgende bladzijden wellicht opmaken,

dat Bleyswijk geslaagd is in zijn sollicitatie, en Barneveld zijn

verzoek, om gecontinueerd te worden, heeft zien afwijzen. Het

tegendeel is echter waar. Martinus van Barneveld is in Jan. 1752

voor drie jaar gecontinueerd als lid der Admiraliteit, in te gaan

1 Nov. 1752. Niet voor drie jaar later heeft Bleyswijk zijn

wensch verkregen. Zie Inleiding.

2) Dionysia Catharina van Bleyswijk (geboren 12 Oct 1736)

huwde den 6 Nov. 1753 Mr. Franc van der Burch, geboren 8 Dec.

1725, heer van Spieringshoek en de Made; secretaris van het Hof

van Delft; 1755 veertig Raad; 1756 havenmeester
;
1759 Schepen. Hij

overleed reeds 15 November 1764, op nog geen 39 jarigen leeftijd.
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welke gelegenheid zijn HoogEd. dagelijks bij mij

was, en mij verzocht, om voor het jaar 1754 president

schepen te willen zijn, hetwelk ik aannam, en mij

in dat jaar aan den heer van Rhoon en van Boetzelaar

adresseerde, ter bekoming van de Admiraliteit tegen

1 November 1755, hetwelk van dat gevolg is geweest,

dat ik, op aanrading van den Heer van Boetzelaar

Mevrouw de Prinses in November in persoon daar

over sprak
,
die mij op het allervriendelijkst betuigde

,

dat het Haar K. H. aangenaam zoude zijn, als zij mij

deswegen plezier zoude doen
,
gelijk ook geschied is.

Want de heer van Boetzelaar, te Nieuwer jaar hier

komende, heeft mij den 2 Jan. 1755 uit naam van
Haar Koninklijke Hoogheid aan de Vroedschap tot

Admiraliteitsheer voor drie jaren, ingaande 1 Nov. 1755,

voorgedragen
,
waartoe ik met unanieme stemmen ben

gedespicieerd geworden
,
en in het laatst van Januarij

1755 na Delft gaande met mijn vrouw, die daar zijn

moest om de bevalling van haar dochter Spierings-

hoek af te wachten en haar te assisteeren, heb ik

mijn dankbaarheid aan Haar Koninklijke Hoogheid in

Eenige maanden te voren was hij door de Staten van Holland tot

Ontfanger van de gemeene lands middelen over Delft aangesteld,

doch aanvaardde door zijn vroegen dood die betrekking niet.

Hij was de zoon van Mr. Reijer van der Burch (1685—1739),

veertig raad, burgemeester van Delft, admiraliteits raad enz. en

Geertruid Anna Spiering (1695—1738).

Franc van der Burch liet twee kinderen na. Zijne weduwe,

Dionysia Gatharina van Bleyswijk, hertrouwde 11 Febr. 1770 met

Mr. Hendrik van der Goes, secretaris van Delft (1732—1795). Dit

tweede huwelijk schijnt kinderloos geweest te zijn. Zij stierf

1794. — (MS. van der LeVy fol. 122 en 177).

De dochter, wier geboorte op de volgende bladzijde vermeld

wordt, is Geertruid Anna (van der Burch) geboren 28 Febr. 1755,

gehuwd 14 April 1776 met Mr. leman Meynard Gau.



265

persoon betuigd, die mij zeer vriendelijk feliciteerde

en betuigde, dat het haar aangenaam was mij dienst

te hebben kunnen doen, en dat ze hoopte, dat ik bij

voorkomende gelegenheid mijn attachement aan het

huis van Oranje zoude betoonen, waarvan ik Haar

Koninklijke Hoogheid op het allerernstigste verzekerde

en betuigde, dat ik blijde zoude zijn, als er iets voor-

viel, dat haar huis of mevrouw de Prinses concer-

neerde, en dat niemand in zoo een geval reëelder

preuves tot volkomen genoegen van H. K. H. zoude

geven: en toen nam ik afscheid na een welmeenen-

den zegen over Mevrouw de Prinses, Zijn Hoogheid

den Heere Erfstadhouder, Mevrouw de Prinses Caro-

lina en het verdere vorstelijke .huis te hebben uit-

gesproken. Vervolgens ging ik den Heer van Rhoon

bedanken en den Heer van Boetzelaar een visite geven

,

bij wien ik eenige dagen daarna moest komen eten,

en daarop ging ik na Delft, daar mijn dochter Vrij-

dag den 28 Feb. ’s morgens ten vijf uren van een

welgeschapen dochter bevallen is
,
die den 2 Maart in

de oude kerk, predikende Ds. Arendse, door Ds.

Binnevest gedoopt is
,
en na haar vaders moeder Geer-

truid Anna genoemd is.

In het laatst van September 1755 ben ik door de

gedeputeerden van de stad ter vergadering van Haar

Ed. Gr. Mog. voorgedragen
,
om met 1 November voor

drie jaren sessie te nemen in het collegie van de

Admiraliteit op de Maze. Daar aangenaam zijnde ver-

klaard, heb ik den eed van zuivering etc., van niets

te zullen leveren noch presenten te zullen ontvangen

,

gedaan, en aan de secretarie van Holland mijn reci-

pissen van het betaalde amptgeld overgegeven
,
die ik

daags daaraan met een brief aan H. Hoog Mog. uit

de secretarie terug kreeg. Aan amptgeld heb ik op

het Gemeenelands comptoir alhier betaald ƒ 3666—13
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en daarvoor gekregen een oblig. van ƒ 2000 en een

van ƒ 1500: dus verloren ƒ 166—13.

Met den voorschreven brief aan H. Hoog Mog.

ben ik den 1 October gegaan bij den Heer van Kat-

wijk
,
die president van H. Hoog Mog. was

,
dien ik

dezelve overgaf en daar bijvoegde, dat ik de eer had

van door H. Ed. Gr. Mog. gedespicieerd te zijn tot

het collegie van de Admiraliteit op de Maze, gelijk

zoude blijken uit de voorsch. missive, en ik verzocht

te mogen weten
,
wanneer het den heer president zoude

behagen
,
dat ik den eed aflei

,
die mij tegen elf uren

appoincteerde
,
en zeide, dat ik in de Treveskamer

moest gaan, en dat ik mij door den kamerbewaarder

moest laten aandienen. Daarop de gefixeerde tijd zijnde

kwam de agent van Byemont bij mij
,
en vroeg of

ik de instructie had gelezen
,
wat ampten ik bediende

en of dezelve convenibel waren met de commissie;

waarop ik binnen verzocht werd
,
alwaar men met geen

rotting behoort te komen. Toen werd ik geplaatst

over den president, achter welken de commies van

den heer grifiier stond, die den eed voorlas: en na

dezelve te hebben gepresteerd, ging ik weder in de

1) Dezelfde Frederik Hendrik, baron van Wassenaar, die vroeger

in deze bladen als drossaard van Gorinchem van 1749—51 voor-

komt. Beter dan in deze verschillende qualiteiten is hij bekend

als een der zoogenaamde opvoeders van Willem V.

2) Mr. Jacob van Byemont, gedoopt 27 Mei 1708 f 8 Mei 1773,

agent van H. H. M. Hij was den 6e Maart 1736 gehuwd met

Antoinetta van Schuylenburchi. Met den dood van zijn eenigen

zoon Mr. Johan Frangois, burgemeester van ’s Gravenhage, in

1783, stierf zijn geslacht uit en werd het familiewapen verbroken

Mr. Jacob van Byemont was de zoon van Johan van Byemont,

burgemeester van ’s Gravenhage
,
en van Frangoise Fagel, dochter

van Mr. Frangois Fagel, president van den Hoogen Raad van

Holland.
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Treveskamer
,
daar de Agent Byemont weder bij mij

kwam met het placaat van corruptie
,
gebonden in een

boek
,
waarin gesteld was

,
dat men den eed had gedaan

en het placaat geteekend, gelijk toen door mij onder-

teekend werd. In de Treveskamer zijnde, riep ik den

kamerbewaarder en gaf hem ƒ 5—5 ;
en toen stapte ik

stil heen en ging de gallerij over en kwam beneden

bij den ingang van het Collegie van Gecommitteerde

Raden af, waardoor ik de felicitatien van boden,

trompetters, dienders, en postknecht ontliep, die anders

als de eerste ƒ 4, de tweede ƒ 1 en de derde ook ƒ 1

moeten hebben. Ik liet de commissie, nadat ze bij

den Raad van State was geregistreerd, daags daaraan

door Stavast, dien ik daarvoor ƒ 3 gaf, ter griffie ligten,

doch de leges van de commissie, die ƒ 8—15 bedragen

,

werden mij door den heer griffier Fagel geremitteerd

,

waarom ik hem een visite ging geven en bedankte.

Toen ging ik ook nog een compliment maken bij

Mevrouw de Prinses
,
die ik vroeg of ze mij met eenige

orders geliefde te vereeren, die ze voor het tegen-

woordige niet had, maar als ze iets te belasten had,

zoude zij zich aan mij adresseeren en mij kennis

laten geven.

Den 3 November ben ik met den heer van Druten,

wegens Gelderland in het collegie van de Admiraliteit

sessie hebbende, en den heer van Krimpen met het

jagt na Rotterdam gevaren; en te Dort komende
,
lieten

wij vragen
,
of de Burgermeester Gevaerts zoude mede-

varen, die door het podegra geincommodeerd zijnde

liet zeggen, dat hij de reis deze week nog niet dorst

ondernemen. Wij gingen toen weder onder zeil en

hadden een zeer sterken wind
,
waardoor wij

,
omdat

de slag brak, op anker moesten gaan leggen en kon-

den niet verder varen
,
voordat de dag aankwam

,
wan-

neer wij weder onder zeil gingen en kwamen te acht
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uren te Rotterdam
,
daar ik te half tien een koets liet

komen, en reed daarmede na de Heeren Groeninx,

Bisdom, Denick, van der Heem en Rokuste ^). Die

visites hebbende afgelegd, kwam ik te elf ure op het

Hof, alwaar ik door den kamerbewaarder gebracht

werd in de Hollandsche kamer : dien ik gelastte
,
dat

,

als de extensie gelezen was, dat hij mij zoude aan-

dienen
,

gelijk geschiedde : en de heer van Krimpen

,

presiderende, nam toen afscheid en toen ik over twaalven

binnen kwam
,
vond ik den heer Groeninx

,
die de week

1) Van de Admiraliteit van de Maas waren, toen Diderik van

Bleyswijk er zitting nam, leden:

wegens Gelderland: Nikolaas Hans Wilhem, baron van Deelen,

heer van Druten.

wegens de ridderschap van Holland: Jhr. Jacob Grave van Wasse-

naar, heer van Obdam.

wegens Dordrecht : Mr. Paulus Gevaerts
,
raad en oud burgemeester,

wegens Rotterdam: Mr. Otto Groenincx van Zoelen, heer van

Ridderkerk, raad en oud-burgemeester.

wegens Schiedam: Pieter van Schagen, raad en oud-burgemeester.

wegens Brielle: Mr. George van Hoogwerf, raad en oud-burge-

meester.

wegens de provintie van Zeeland: Isaac Rochussen, raad der stad

te Vlissingen.

wegens de provintie van Utrecht: Isaac Ferdinand Godin, raad

in de Vroedschap der stad Utrecht,

wegens de provintie van Vriesland: Henricus Wiardus van Allena,

Grietman over Tietzerksteradeel.

wegens de provintie van Overijssel: Georg Jacob baron van Munck-

hausen tot den Oldermolen.

wegens Gorinchem verving Mr. Diderik van Bleyswijk Mr. Mar-

tinus van Barneveld, heer van Krimpen.

Raad en Advocaat Fiscaal van de Admiraliteit was: Mr. Jacob

Bisdom.

Adjunct Raad en Advocaat Fiscaal: Mr. Gerard Daniël Denick.

Secretaris was Mr. Jacob van der Heim.

Ontvanger Generaal: Gerard Schepers.
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zitten
,
die mij vroeg

,
of ik iets aan Haar Ed. Mog. had

voor te dragen: waarop ik zeide: „Ed. Mogende Hee-

ren, H. Hoog Mogenden hebben mij gelieven aan te

stellen tot medelid in ÜED. Mog. collegie. Zij hebben

mij ten dien einde gemnnieerd met een commissie
,
die

ik de eer heb ÜED. Mog. over te geven
,
opdat dezelve

zouden kunnen worden geexamineerd en geregistreerd.

Ik hope, dat mijn persoon ÜED. Mog. niet onaange-

naam zal zijn, en dat ik zal mogen profitteeren van

de vriendschap van UED. Mog. waarin ik de vrijheid

neme mij op het eerhiedigste te insinueeren
,
en UED.

Mog. te verzekeren, dat ik van mijn kant daartoe

alles zal contribueeren.” Waarop de president vrien-

delijk antwoordde en verzocht, dat ik een weinig weder

in de Hollandsche kamer wilde gaan, daar ik een

oogenblik geweest ben, wanneer de secretaris van der

Heim mij kwam afhalen om binnen te komen
,
vin-

dende ik toen de Heeren alle van haar plaatsen, en

na mij toekomende om mij te feliciteeren
,
en nadat

het geschied was werd mij de presidiale stoel aange-

wezen, daar ik possessie van moest nemen, dat mij

wel surpreneerde
,
maar door de ondervinding schikte

zich dat na genoegen. De ingekomen brieven werden

eerst gelezen en ik vroeg de leden haar sentiment van

de linkerhand af en concludeerde op ieder poinct, dat

ik den secretaris suppediteerde. Daarna vroeg ik ieder

of ze iets te proponeeren hadden en ten laatsten ook

1) Mr. Jacob van der Heim (geboren te Botterdam 10 Maart

1727, gestorven aldaar 10 Juli 1799) Secretaris van de Admirali-

teit van de Maas
,
raad en burgemeester van Rotterdam

,
bewind-

hebber van de O. I. Compagnie, was den 27 Juli 1749 Ie Dordrecht

gehuwd met Maria Arnoudina Gevaerts, geb. te Dordrecht, 17 Juli

1728. Zij stierf 3 Febr. 1793.
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aan den Fiscaal, die verscheiden rapporten uitbragt.

Vervolgens vroeg ik om het jagt, om mij thuis te

brengen en te halen; en gaf kennis, dat mijn prede-

cesseur in de Helvoetsche commissie was geweest; dat

die post nu vaceerde en dat ik mijn persoon daar toe

recommandeerde
,

het geen geaccordeerd werd. Wij

gingen toen na de werf, daar wij te vier uren aan

tafel gingen en ik werd met een bocaaltje gefeliciteerd,

welke vriendelijkheid ik met een grooten beker be-

antwoordde
;
en te acht uren gingen de Schout bij nacht

Wassenaar en nog een Heer, die hij bij hem had,

nevens den Heer van Druten en den Heer van

Krimpen, met mij in het jagt, waarmede ik ’s morgens

te acht uren plezierig hier kwam, zijnde wel voldaan

van deze eerste sessie.

1) Willem baron van Wassenaar, jonger broeder van Frederik

Hendrik.



AANTEEKENINGEN.

Bladz. 7. — Johan van der Staal.

In het Journaal van Constantijn Huygens^ gedurende

de veldtochten der jaren 1673—1678 wordt een en ander-

maal over den strijd tusschen Lodewijk Huygens en

van der Staal gesproken
,

bladz. 77
,
98 ,

239
,

243.

De Raadpensionaris Fagel schijnt zeer sterk tegen

Huygens gewerkt te hebben. Ook in het latere Jour-

naal van C, Huygens komt in het eerste deel de pen-

sionaris van Gorinchem voor. Zoo vooral 11 Jan.

1689 , 2 Dec. 1689 (I. 59 , 146 , 207
,
396). Ook Willem III

schijnt weinig gunstig over hem geoordeeld te hebben.

Onder de belangrijke brieven van het geslacht Huy-

gens
,

die aan de Leidsche Universiteitsbibliotheek

behooren
,
zijn er velen van Christiaan en Constantijn.

In beide correspondentien wordt over de Gorcumsche

twisten gesproken. Zoo in brieven van den eerste aan

den laatste o. a. 4 April 1682 en 10 April 1684 etc.

Uit brieven van Constantijn aan Lodewijk blijkt, dat

van der Staal reeds in 1683 moeite deed, om zelf

drossaard te worden, en dat het lidmaatschap van de

Admiraliteit aan Lodewijk welkom als retraite was.

Zie o. a. de brieven van 22 Aug., 25 Aug.
,
2 Sept.

1683
,
12 Mei 1684.

Deze correspondentien zijn bij een breeder behande-
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ling van het onderwerp, dan mijn doel vereischte,

niet te verwaarloozen.

Bladz. 8. — De drie zwagers.

Uit het meermalen aangehaalde Berigt blijkt dat

Simon Deym niet alleen zwager was van Gerard van

Hoey en Johan van der Staal, maar nog van een

derden vroedschap, die ook tot de burgemeesterlijke

partij behoorde (van Someren foL 412). Wie dit is

,

weet ik niet. Johan Schilthouwer
,
ook zijn zwager,

behoorde tot zijn aanhang, gelijk uit de onderteeke-

ning van het Berigt van Louis Huygens blijkt.

Men ziet
,
het zwagerschap was in 1684 in de Gorin-

chemsche Vroedschap al evenzeer regel
,
als later. Men

kon in 1727 de van Hoeys ten minste niet van nieuwig-

heden beschuldigen.

Kladz. 9. noot. — De drost van Gorinchem
in 1672.

Het vermoeden
,
hier uitgesproken

,
vindt steun in

het feit, dat, toen Lodewijk Huygens in 1686 door

Fran§ois Doublet werd vervangen
,
Mr. Carel van Zijl

,

die in 1672 als Drossaard was „geexcuseerd’’, tot nieuwe

vroedschap werd gekozen. Zie van Someren, fol. 566.

De bijzonderheid, in de eerste Aanteekening nopens

van der Staal medegedeeld, bewijst, dat de tegen-

standers van Huygens niet in de eerste plaats aan de

belangen van van Zijl dachten.

Bladz. 15. — Joh. Brand en Anna van
Someren.

Portretten in olieverw van deze beiden zijn in het

bezit van den heer van Someren Brand, te Amster-

dam. De schilder is onbekend.
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Bladz. 14 noot 1. — Frangois Doublet, heer

van Groenevelt.

Zie over dezen Frederiks
,
het geslacht Doublet bl. 16.

Fran9ois Doublet was tweemaal gehuwd
,

1° met Abigael

ten Hove, die hem een dochter naliet, welke onge-

huwd stierf, 2° met Maria Fagel
,
dochter van Hendrik

Fagel en Margaretha Rosé.

Hendrik Fagel was in 1672 zijn broeder Gaspar, die

Raadpensionaris werd, als griffier van H. H. M. op-

gevolgd.

Verg. bladz. 271, de Aanteekening op bladz. 7. Fran-

gois Doublet werd later schepen en burgemeester van

den Haag.

Toen ik bladz. 76 schreef, had ik aan de familie-

betrekking van Doublet tot de Fagels niet gedacht.

Misschien zijn het niet alleen politieke redenen, die

Lodewijk Huygens ten val brachten.

Bladz. 5, 19. Gen. — Willem van Alphen.

Volgens den heer J. G. Frederiks, in zijn het geslacht

Doublet bladz. 8 ,
was Judith van Clevesteyn

,
die daar

verkeerdelijk Cleveland genoemd wordt, de tweede

vrouw van Willem van Alphen en huwde hij haar in

1636. Hij was eerst
,
doch kort

,
gehuwd geweest met

Catharina Doublet.

Willem van Alphen was de schrijver van het bekende

werk: „Papegaay of Formulierboek.”

Bladz. 21. — Johannes Schilthouwer.

De eerste vrouw van dezen was Cecilia Waalpoth

(of van de Waal Poth), die reeds, voordat zij met

hem huwde, tweemaal getrouwd was geweest en wel

Werken N®. 45. 18
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in Oost-Indien
,
eerst met Jacob Dekkers

,
en toen met

Pieter Nieuwkoop. Bij den laatsten had zij kinderen.

Zij stierf 23 Jan. 1668 aan de tering.

Johannes had bij haar, behalve de hier genoemde

twee kinderen (Johan en Cecilia), nog een zoon, Pieter

geheeten. Geboren 12 Mei 1663 stierf hij 25 Mei 1723.

Hij was den 25 Mei 1700 gehuwd met Alida Halewijn

en wordt directeur van den Levantschen Handel ge-

noemd.

Was deze Alida Halewijn van den Gorkumschen of

van den Dordschen tak?

Bladz. 33 noot. — Gerard Leeuwen van

Wusthuizen.

De dagteekening 4 Dec. 1684 en de geboorteplaats

Dordrecht wordt ook opgegeven in de genealogie de

Dordrechtsche tak van het geslacht van Mewen, van de

hand van Mr. P. A. J. van den Brandeler, voorko-

mende in de Nederlandsche Heraut III. 4.

Bladz. 45. — Mr. Jacob van Vechoven.

De Pensionaris van Gorinchem is de schrijver van

de noodlijdende Alhlasserwaert of verhaal van de dijk- en

inbreuken sedert 1500 enz. Dordr. 1727. Of het boekje,

blijkbaar geschreven voor zijn benoeming te Gorin-

chem, iets meer behelst dan de titel doet verwach-

ten, weet ik niet
,
daar ik het niet in handen heb

gekregen.

Bladz. 51. — Halewijn van Werven.

Het huis en de hofstede de Werve
,
anders genaamd

Klein Matenes of Oostwerve, lag bij Voorburg, in Rijn-
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land. Het was, volgens den Tegenwoordigen Staat van

Holland VI. 312 in 1746 het eigendom van Mr. Jacob

van Halewijn van Werve, raad — fiskaal te Suriname

,

den tegenstander van Mauritius.

Is dit de zoon van Mr. Fran^ois van Halewijn, voor

wien hij in 1726 de vroedschapsplaats had gevraagd?

Zie bladz. 39 noot.

Bladz. 60. — Het Schoutambt ter beschik-
king van de Staten van Holland.

Toen de Rekenkamer werd opgeheven, werden de

ambten, die tot haar begeving stonden, verdeeld.

Sommigen werden ter beschikking van Gecommitteerde

Raden gesteld: van anderen hielden de Staten zelven

de benoeming aan zich. In de Resolutién van Holland

vindt men op 5 Mei 1728 (bl. 449 en verv.) de lijsten.

Verg. 26 Aug. en 16 Sept. 1728 (bl. 824 en 915).

De beziender van den tol en de tolknecht te Gorin-

chem werden door Gecommitteerde Raden aangesteld,

(bladz. 456).

Bladz. 65. — Gijsbertus Snoek.

Het geslacht Snoek behoort tot de oudste regenten-

geslachten van Gorinchem. Nevens een Brouwer, een

Vink, een Broekhuizen, wier afstanrmelingen in de

voorgaande bladen voorkomen, ontmoeten wij een Jan
Snoek, Jacobsz. onder de leden van de eerste Vroed-
schap, door Filips II opgericht.

De zoon van dezen Jan Snoek was Hendrik Snoek,
gehuwd met Maria van Honkoop. Zijne twee zonen,

Matthijs en Jan^ werden de stamvaders van twee ge-

slachten.

Gijsbertus Snoek stamde van den oudsten zoon

iS*
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Matthijs
,
in het vijfde geslacht. Hij was geboren den

24 Oct. 1703, te Gorinchem: zijne ouders waren Johan

Snoek en Lijsbet van Kleef. Gijsbertus huwde den

13 Juni 1733 Maria Steur, van Amsterdam.

Den 10®^ februari 1737 werd zijn zoon Johan ge-

doopt. Deze is de nieuwe vroedschap in 1780. (Zie

boven bladz. 109). Hij had meer kinderen.

Jan Snoek, de jongere zoon, had ook een talrijk

nageslacht. Matthijs Snoek, bij wien de genealogische

lijst (op bladz. 56) aanvangt, stamde van hem af, ook

in het vijfde geslacht. Van diens dertien kinderen

vindt men daar een vijftal opgegeven.

Al deze Snoekten
,
mannelijke en vrouwelijke

,
waren

dus verre neven en nichten. Maar na vijf geslachten

zal de band der verwantschap wel niet bijzonder eng

zijn geweest. Te minder, omdat, voor zoo ver ik heb

kunnen nagaan
,
nooit huwelijken de twee takken nader

aan elkander hebben verbonden. Bij beiden komen

de namen Matthijs en Jan veelvuldig voor.

Bladz. 73. — van Erp en Schuy lenburch.

Het hier gezegde is waarheid : van Erp en Schuylen-

burch waren als burgemeesters aangewezen. Doch in

de plaats van den laatste zou Deym optreden
,
zoo als

later was bepaald, zie bladz. 170 noot.

Bladz. 99. — derde secretaris.

Het hier gezegde omtrent een derden secretaris

wordt niet verzwakt door het elders vermelde
,
dat

in 1750 ook Nikolaas van Slijpe dien titel verkreeg.

Uit de — daarom — medegedeelde bewoordingen der

aanstelling blijkt toch, dat hier slechts een eeretitel

werd verleend aan een werkzamen klerk, die den
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ouden Gaspar van Hoey ter zijde stond en misschien

voor hem het werk deed. Zie bladz. 253.

Bladz. 103. — Hieronymus de Swart
Steenis.

In het Algemeen Familieblad I. 8 Nov. 1883 komt

voor Anna Swart, wed. Steenis, wonende aan de

Hoogstraat te ’s Gravenhage. Hieronymus is waar-

schijnlijk haar zoon
,
en de vader Johan Steenis, schepen

te ’s Gravenhage
,
overleden 8 April 1736. Hieronymus

werd den 13 Feb. 1739 te Leiden als student inge-

schreven.

Bladz. 103. — Simon van Steelant.

Volgens de Heraldieke Bibliotheek^ N. S. I. 323 was

Antonia van Steelant (1706—1798) de zuster van

Simon, gehuwd met Danckert van Assendelft, post-

meester in den Haag, broeder van Jacob van Assen-

delft, den schoonzoon van Gaspar van Hoey.

Zijn verkiezing tot vroedschap in November 1748

zal hij dan wel aan de pas in eere herstelde partij

der van Hoey’s
,
familie van families wege

,
zooals men

zegt, te danken hebben gehad.

Bladz. 103. — Johan Vink.

De Schepen, die met Martinus Pompe in de bewe-

ging van 1748 een hoofdrol speelde
,

en voor de

benoeming tot vroedschap bedankte, behoorde tot de

familie van de van Hoey’s en van Barneveld.

In eene Memorie van van Hoey^s die niet van onze

familie zijn en voorkomen in doop^ trouw
^
en begrafenis-
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boeken, een ms. uit het laatst der vorige eeuw. vindt

men de volgende opgaaf:

r

Hendrik van Hoey.

X ?

I

1
Adriaan van H.
ged. Feb. 1630
t^lAug. 1703,

lakenkoopcr
huwt Ib Mei 1667

Maria Cools.

1

Maria Anna
geb. 19 April 1667

*1* 26 Aug. 1738
huwt 20 Dec. 1707

Leendert van Barnevelt.

Mr. Willem Hendrik van
Carnevelt ‘).

Folkert van H,
ged. 7 Dec. 1739

f 3uni 1721,
lakenkooper

huwt 1 Sept 1675
Arnolda van Steenbergen.

1

Maria
ged. 24 Nov 1679

t 24 Feb. 1755
huwt 20 Mei 1714

Johan Vink, zilversmid,

benoemd tot vroedschap
in 1748.

Bladz. 103. — Drossaard van Vianen.

De hooge heerlijkheid van Vianen en Anieide was

in Nov. 1725 door de Staten van Holland gekocht van

Simon Henrik Adolf
,
graaf van Lippe Detmold

,
klein-

zoon van Amelia van Dohna. Omtrent de moeielijk-^

heden
,
waartoe deze koop heeft aanleiding gegeven

,

zie van Wijn
,
in de Bijvoegsels en Aanmerkingen XVIII.

96 sqq.

Bladz. 104. — Catharina Cornelia van Hurck.

Ik hoopte, door voorlichting van den stedelijken

archivaris in den Haag, dit en andere punten (zie

o. a. de aanteekening op bl. 103 over H. de Swart

Steenis) tot zekerheid te kunnen brengen. Doch de

heer Servaas van Booyen berichtte mij
,
dat „Burge-

1) Verg. ScHEFFER, Genealogie van Barnevelt, bladz. 13, 19,
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meester en Wethonderen van ’s Gravenhagê besloten

hebben op het gebruik van de doop-, trouw-, en be-

grafenisregisters
,
door of ten behoeve van derden, eene

verordening van toepassing te maken
,
waarbij bepaald

is, dat voor elk onderzoek per jaar en per register

25 cents recht, bij vooruitbetaling wordt geheven.”

Die schijnbare kleinigheid kan men, natuurlijk bij

vooruitbetaling (!) ,
gemakkelijk offeren, als men weet

waar, hetgeen men zoekt, te vinden is. Doch dan

zoekt men gewoonlijk niet.

Wetenschappelijke onderzoekingen tot voorwerpen

van belasting te maken, is, geloof ik, een vernuftig

denkbeeld
,

dat uitsluitend aan ’s Gravenhage toebe-

hoort. Hebben Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland

die belasting goedgekeurd?

In een genealogie van het geslacht van Nooten
,
toe-

behoorende aan den Raadsheer Mr. N. P. van Nooten,

te Utrecht, volgens diens mededeeling opgemaakt door

den heer Vorsterman van Oyen, wordt Catharina Cor-

nelia een dochter genoemd van Mr. Pieter van Hurck

en Anna Christina Gerhardt. Dat hier een vergissing

is, blijkt uit de eerste noot op de Genealogie van

Hurck
^
boven bladz. 19.

Ik vermoed, dat zij de oudste dochter is van Mr.

Frangois van Hurck en toevalligerwijze in den Haag

geboren, terwijl de vader in het een of ander college

zitting had.

Bladz. 104. — Dr. Jacobus van Velsen.

„Dr. J. van Velsen was — zoo schrijft mij de heer

Mr. J. W. C. Delcourt tot Krimpen — volgens mijn

aanteekeningen geboren te ’s Bosch 16 Maart 1718
,

zoon van Jan van Velsen en van Agatha Hennings.

Hij stierf 4 Mei 1785 en was gehuwd te Schellingen
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26 Oct. 1745 met Johanna Maria yan Barnevelt, die

acht jaar ouder was dan hij. Zij was de weduwe van

den predikant van Noordeloos Johan Albert Lieshout.

Of zij kinderen hebben gehad, vind ik niet aangetee-

kend”.

Bladz. 106. — Na den dood der Gouvernante.

Toen Anna van Engeland gestorven was, vroegen

en verkregen de Staten van Holland van den Secre-

taris de Larrey opgave van de plaatsen en betrekkin-

gen, waarvoor de nominatie aan den Erfstadhouder

ter electie werd aangeboden. De lijst dier betrek-

kingen, waaruit, gelijk vroeger bepaald was, de Staten,

zoo lang Willem V minderjarig was, de electien deden,

is opgenomen in de Resolutien van Holland van 16 Jan.

1759, en daaruit in de Jaarboeken 1759, I, ’84. Of-

schoon voor het juist inzicht van den Stadhouderlijken

invloed en den strijd in het tijdvak der patriotten

van gewicht, is zij te lang om in haar geheel te wor-

den overgenomen. Daarom teeken ik hier alleen er

uit aan, dat de Stadhouder te Gorinchem de electie

had van Burgemeesteren en Schepenen
,
en van „vroed-

schappen, bij vacature.’’

Bladz. 111. — Neven.

In de Grondwettige herstelling
,
waarvan wij thans

,
na

den arbeid des heeren Boeles, als schrijver Swildens

kennen
,
wordt (II bladz. 201) aangaande Gorinchem

in 1786 gezegd: „tegenwoordig telt men onder de

Kaaden tien leden
,
die of als oom en neef, als schoon-

vader en schoonzoon
,
of als volle neeven aan elkander

zijn vermaagschapt.”
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Niet meer dan tim. Swildens is al heel slecht op

de hoogte.

Even onjuist is zijn verhaal (bladz. 199), dat het

getal burgemeesters in 1786 tot vier was vermeerderd.

Na 1769 zijn er steeds drie geweest.

Bladz. 132. De verzameling genealogien
van den heer Polvliet.

Deze verzameling was voor mij van te grooter waarde,

omdat de opgaven voor een groot deel ontleend waren

aan het belangrijke handschrift, aan de wed. Pfijffer

Nyssen, te Gorinchem, toebehoorende
;
zoodat mijn

onderzoek, reeds omvangrijk genoeg, zeer door de

mededeeling van deze uittreksels werd gebaat.

Bladz. 132. — Inlichtingen.

Bij vergissing is hier ter plaatse onder hen, wier

belangstelling mijn onderzoek is ten goede gekomen,

de naam uitgevallen van den heer Mr. I. W. C. del

Court tot Krimpen, toen te Haarlem, thans op den

Huize Harscamp
,
Ede

,
woonachtig. Ik verheug mij

,

dat ik hier de gelegenheid heb
,
de vergissing te her-

stellen.

Bladz. 160. — De jongste burgemeester door

de Vroedschap en Burgemeester naar

huis geconduiseerd.

Dit gebruik, waarvan hier ook later voorbeelden

voorkomen, was zeer oud en vinden wij ook elders.

In het Zeitschrift des Vereins für Lübeckische Geschichte

I zijn breede mededeelingen uit een handschrift van

burgemeester Heinrich Brokes opgenomen. Ook deze
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verhaalt, (bl. 330) hoe hij naar huis geleid werd, toen

hij in 1609 voor de eerste maal burgemeester werd.

„Nach Vollendung derselben haben mich die beiden

altesten Bürgermeister zwischen sich genommen und

hat mich also der ganse Rath nach meinem Hause gè-

führt. Es war aber der Markt und alle Gassen so

voller Leute
,

dasz man kaum durchpassiren konnte.

lm Hause haben alle Personen des Rathes mir Glück

gewünscht
,
welchen ich mit groszer Schwermüthigkeit

und betrübtem Herzen
,
also dasz mir mehr Thranen

als Lachen aus den Augen gegangen, gedancket.”

Didérik van Bleyswijk was minder gevoelig. Hij

teekende den prijs van de taartjes op.

Bladz. 181. — Commies van de finantien.

Het commiesschap
,
waarvan hier sprake is

,
zal wel

het commiesschap bij het Comptoir Generaal van Hol-

land zijn. Er waren daar twee eerste kommiezen en

nog twee anderen. Heel belangrijk kan de betrekking

niet geweest zijn.

Commies van finantien is een titel
,
die veel voorkomt

,

zonder dat hij dezelfde betrekking aanduidt. Ik maak
deze opmerking alleen

,
om hier aan te teekenen

,
dat

Mr. Carel de la Bassecour, die den 6 Maart 1691 op-

volger was geworden van den pensionaris van der

Staal, in Dec. 1708 zijn afscheid nam, omdat hij „door

den Raad van State tot commies van finantien was

aangesteld’’. Dat Bassecour, die reeds zroedschap was

,

aan een zoo onbeduidende betrekking (zie: Staat der

finantie van de Republiek: generaal rapport van 21 Mei

1790. I 208, III 68) de voorkeur gaf boven een langer

verblijf te Gorinchem, trekt de aandacht. Zijn naam-

genoot
,
die pensionaris van Amsterdam in 1704 (vol-

gens Wagenaar) werd en het was tijdens den twist over
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Abraham van Hoey (boven hhidz. 3), zal door heiii

over de toestanden te Gorinchem wel goed ingelicht

zijn geweest.

Abraham van Hoey werd zijn opvolger als pensio-

naris
,
19 Dec. 1708 en bleef het tot 1713. (Zie bladz. 28).

Heeft Bassecour de plaats moeten ruimen voor den

zoon van Gaspar, even 24 jaar oud?

Bladz. 173. — Gecommitteerde Kaden in de

Generaliteit.

Bij Resolutie van 5 Mei 1730 hadden H. H. M. de

introductie van Gecommitteerde Kaden geregeld.

Den 17 Mei 1700 was een Reglement op de werk-

zaamheid van G. R. vastgesteld. — Groot Placmtboek

IV 151.

Bladz. 181. — tolknecht.

Zie boven bladz. 275 de aanteekening op bladz. 60.

Bladz. 195. — appointés.

Appointés zijn oude, verminkte soldaten, invali-

den, aan wie ten laste der provincie appointementen

werden geschonken. Aan Gecommitteerde Raden was

o. a. het toezicht opgedragen, dat niemand het ver-

kreeg, dan die werkelijk onbekwaam tot verder dienst

waren, geen ander middel van bestaan hadden enz.

Die pensioentjes mochten voor niet langer dan drie

jaren, wel voor korter, worden geschonken. Telken

male moest op nieuw worden onderzocht, of zij nog

wel in de termen vielen. In Sept. 1725 hadden de

Staten een regiment appointés opgericht, waarvan de

kapitein een tractement van 111
,
de eerste luitenant
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52 gulden en elf stuivers ontving. Men kan daaruit

tot de geringheid der gegeven jaargelden van de in-

validen zelven besluiten. Zie Groot Placaatboeh VI.

98, 120, 123.

Bladz. 197 noot. — de gasthuis predikant.

Deze, hier en elders, alleen met dezen titel genoemde

was Cornelis van Bleyswijk, eerst predikant te Wou-
drichem en later aan de Gasthuiskerk te Delft, f 3

Mei 1703.

Hij was de zoon van J. C. van Bleyswijk, 40 raad

en burgemeester van Delft, en van vrouwe Clara van

der Burch.

Zijn vrouw heette Geertruyda van Cleeff. Behalve

de twee hier genoemde zonen Dr. Abraham, en Mr.

Hugo (bladz. 255) had hij nog een derden zoon, Mr.

Johan van Bleyswijk, raadsheer in den Hoogen Raad,

geboren te Woudrichem, 12 Sept. 1684, gestorven in

den Haag 13 April 1748.

Bladz. 222. — Martini.

Martini schijnt zoo wat de huispoëet van Martinus

van Barneveld geweest te zijn. Voor mij ligt het

eenig proefstuk van ’s mans dichtergave
,
dat ik in

handen heb gekregen. Hij gewaagt daarin druk van

zijn dankbaarheid en van Barneveld’s edelmoedigheid.

Het is geteekend: ter zilveren hruilofte van den WelEd,

Gestr, Heere Martinus van Barnevelt^ Vrijheer van Noor-

deloos en Overslingeland enz. en de WelEd. Vrouwe Me-

vroucae Geertruyda van Barnevelt^ gehoore Bruyningh geviert

binnen Gorinchem den 9 van Grasmaand 1749. Het is

onderteekend Joh. Matth. Martini. Ik vermoed, dat

hij schoolmeester of zoo iets
,

ten minste een der



285

beschermelingen van Martinus geweest is. De geheele

toon van het stuk maakt dat waarschijnlijk.

Het is, als gewoonlijk zulke rijmelarij, onbeduidend.

Maar er komen toch eenige regels in voor
,
die ik om

de zinspelingen, die ze bevatten, wil mededeelen.

Martini heeft blijkbaar het gevaar van vervolging
,
dat

hem boven het hoofd heeft gehangen
,
gekend. Daarom

vangt hij aan

:

Ofschoon mijn Zangster werdt voorheen gedreigd te zwijgen,

Wanneer ik, Edel Heer, ter uwer eere zong.

Ik kan, daar ’k waarheid schreef, van mij nog niet verkrijgen

Te veinzen, *t geen waartoe mij mijnen iver dwong:

Nu heb ik nieuwe stof, nu mag ik weder zingen,

Nu acht ik geenen haat, nog vrees voor geenen dwang;

Een ziel, die dankbaar is, laat zich doch nimmer dwingen.

Al zong zij, hoe het zij, haar laatste zwanen zang.

Een edelmoedig hart kan nooit van zich verwerven

Een laffe vleierij geboud op eigenbaat,

De waarheid, schoon belaagt, kan nooit haar luister derven,

Zij blinkt eens helder door, hoe fel zij wordt belaagt;

Dit zag men nog onlangs men zag verwisselingen.

Men zag op ’t onverwagts een omkeer in den staat,

De deugd, die werd beloont; met wat veranderingen

Zag men geliefd, bemind, die voorheen werdt gehaat.

Hoe verr’ gij. Edel Heer, dit meê hebt ondervonden,

Is u het best bekend. Ik zwijg dan deze stof;

Want hadt men reeds uw deugd door lastertaal geschonden.

Zij blonk weer klaarder door in ’t melden van uw lof.

Na vervolgens den lof van het zilver bruidspaar

gezongen te kebben, komt Martini nog eens op de

vijanden van zijn held terug. Wie de Novemberdagen
van 1748 zich herinnerde en de gevolgen van het

bezoek van Commissarissen, begreep de politieke zin-

spelingen van dezen Gorkumschen of Noordelooschen

bard.
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Ieders hart
,

zegt hij
,

is vol van den lof van den

heer van Krimpen:

Dit bleek, toen Neerlancis lust, het hoofd der vrije Staaten,

Ik meen de Oranjevorst, u hadt met gunst vereert,

Toen zag men zelf ten spijt van die uw cere haaten.

Dat laster, haat, nog nijd geen loon der deugden weert.

Ja, schoon de laster zeil zoekt zaken te verdraayen

En tracht zijn eigen schoon te stellen aan den dag,

Zij mag het blind gemeen wel eenen tijd lang paayen,

Maar wat toch won m’er bij? Wanneer men anders zag?

Niet meer, dan dat men tracht om eenen kuil te delven

Voor zijnen evenmensch, op dat hij daar in stort.

Doch op het eind bevind me een grafplaats voor zich zelven;

Doch ’kzwijge, eer mijn drift te ruim in woorden wordt.

Deze heer Martini is geen duifje zonder gal. Is

inderdaad jammer, dat ’s mans vers op de verheffing

van Krimpen niet bewaard schijnt.

Bladz. 250. — Mart. van Barnevelt,

A dmiraliteitsheer.

In het bezit van den heer Delcourt tot Krimpen zijn

eenige brieven van Mart. van Barnevelt aan zijn vrouw

en aan zijn dochter, die voor de historie geen belang

hebben. Alleen komt in een brief, geschreven ’s Hage

den 2 Oct. 1749 aan Juffrouw Anna van Barnevelt,

tot Amsterdam, het volgende voor: „gisteren ben ik,

van wegens onze stad gedeputeert
,
voorgestelt gecom-

mitteert te worden bij H. E. G. M. in den Raad ter

Admiralitijt op de Maas. Z. Hoogheyt was present in

de vergadering, en als onze Pensionaris bij propositie

mij voorstelde, zag Z. H. mij aan en lagte mij toe,

welke zoo groote vriendelijkheid bij de meeste leden

werd geremarqueert
,
en bij mij met een verschulde

buiging is beantwoord, zoo heb ik als Z. H. van uit
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de vergadering wegging, betuigd dank en gewenscht

eene voorspoedige reise. Soo is Z. H. gisteren avond

van hier met een jagt op Uytregt gevaeren.”

Dit tooneeitje is een waardig pendant tot het ver-

haal van Bleyswijk, boven bladz. 231. De concurrenten

deden in waardeering van Z. H.’s vriendelijkheden

voor elkander niet onder.

Bladz. 252 noot. — Wagenaar.

Niet alleen Jan Wagenaar, ook van Wijn, (zie de

Aanteeh en Bijdr, XVIII. 61) is van de gelijkheid van

naam dupe geworden. Hij schrijft, dat Abraham van

Hoey, de latere Ambassadeur, in 1725 drossaard van

Gorinchem werd. Het was niet Abraham, Caspar’s

zoon, maar Abraham, Gerard’s zoon. Verg. boven

bladz. 20.
,

Bladz. 253. — Nikolaas van Slype.

Hij is de verzamelaar van een uitgave, verschenen

in 1782 te Gorinchem: Handvesten, keuren, privilegiën,

octroyen enz. van den Overwaard.
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8 reg. 1 V. b. staat tegen (28 April 1684) — lees tegen 28

April 1684.

12 reg. 14 V. b. staat Johan Deym: lees Simon D.

13 11 V. 0.
ff ff ff ff ff ff

13 noot ff
vermeld:

ff
vervuld.

16 reg. 7 V. 0. ff
Ardriana

ff
Adriana.

19 ff
1 V. 0. ff

Dec. 1734: Dec. 1735.

73
ff

11 ^. b. ff Schuylenhurch *
ff

Deym.

75 ff 2 V. b.
ff ff ff ff

87
ff

6 V. 0.
ff

op twee:
ff bleef twee.

90
ff

5 V. 0.
ff

de volgende
ff

de op 1739 volgende.

91
ff

7 V. b.
ff

onrechtmatig
ff

de onrechtmatig.

95
ff

12 V. 0.
ff

den rijken ff de rijke.

108
ff

8 V. b.
ff

JBercheyck ff van Bercheyck.

166 n 14 moet achter Maria van der Werff ingevoegd wor-

den {dochter van Adriaan van der Werff,
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Nadat de voorgaande bladen zijn afgedrukt
,
ontvang

ik van den beer Delcourt tot Krimpen, die het onder

familiepapieren bad teruggevonden
,
het vers van Mar-

tini. Het is bet laatste van een vijftal verzen, allen

bij dezelfde gelegenheid
,
de verheffing van den heer van

Krimpen tot Drossaard van Gorinchem
,
met de voorrechten

in de regeering
^

als ten tijde van Z. K, H. Prins Wil-

lem III de Drossaarden genoten hébben
^
vervaardigd en

te zamen gedrukt. De vier eersten zijn het werk van

Adriaan van Nijmegen, L. C. Krayenhoff, Corn. Fik,

C. van Tetteroode
,

en een ongenoemde. Dat van

Martini deel ik hier
,
om den tekst en de gevoeligheid

van den schrijver dezer Memorien toe te lichten, in

zijn geheel mede:

Geluk, o Arkels stadi befaamt in ’slands historie,

Was uwe vreugde groot, toen Friso, Neêrland? Glorie,

Op ’t onverwachts beklom den eêrstoel van den staat?

En gij in ’t algemeen, toen wenschte door zijn raad

En wonder kloek beleid, tot heil der Nederlanden,

Te smaken door zijn zorg te ontfangen van zijn handen

Die vrijheid, die voorheen, door goed en bloed behaald,

Scheen van haar hoogen trap tot op den grond gedaald.

Ja, toen was uwe vreugd en blijdschap uitgelaaten.

Toen klonk Oranjes naam vrij uit in alle straaten:

Ja, toen voorzag men reeds dat heil voor uwe Stad,

Werken N°. 45. 19
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Waar van m’in ’t algemeen zoo groot vertrouwen had.

Geluk, ó Gorinchem! Geluk, ó Borgerije

!

Kom lustig, kom met mij, en gaat nu ook ten rije,

Daar Zijne Hoogheid heeft bij u als Drost gestelt

Het voorwerp van uw lust, den wakkren Barnevelt.

Zo blijkt reeds Frisoos zorg voor u in het bijzonder.

Zo gaat de schemering van eigenbaat reeds onder.

Zoo ras ons groote Hoofd op ieders voorspoed let,

En mannen
,
vol van deugd

,
aan *t roer der zaken zet.

Geluk, o Arkels stad! bekroon mijn Poezye,

Verban het onrecht nu, en haat de kneev’larije.

Die vaak wordt uitgevoerd, wanneer de vriendschapsband

A^an Zwagers of van Broers door kracht te zamen spand,

Tot krenking van haar Recht, door averechtsen wandel.

Door lust van eigenbaat, tot stremming van den handel.

Die steeds wordt aangemerkt de zenuw van ons land.

Ik meen de Koopmanschap; maar zou ik mijne hand

Gaan leenen om het kwaad van vroeger tijd te melden.

Ik krabde wonden op, die u op nieuw ontstelden:

Veel liever zwijg ik stil, daar H kwaad zijn meester loont.

Al blijft de straf wat lang, het wordt doch niet verschoont.

Daar weer integendeel de deugd, hoe fel bestreeden.

Zich eindelijk verheft, al heeft zij lang geleeden.

En of men lagen legt, tot haren ondergang,

’t Geweld word eens gestaakt, en ’tlijd somtijds niet lang.

Of die men men ijvrig zogt uit het bewind te slooten.

Ziet zich, op ’t onverwachts, in zijnen staat vergrooten:

Ja ziet, cp ’t onverwachts, in ’t treffen van den druk.

Zijns vijands macht gefnuikt, als de oorsprong zijns geluk.

Geliefde Burgerheer, ei, gun mij dat ’k u nader.

Gun dat ik ongeveinsd u noem een Burgervader,

Die teder wordt geliefd, die zuiver wordt bemind

Van ’t Gorinchemsche volk, tot eigen Heil gezind.

Ach! mogt ik. Edel Heer, all’ uwe deugden noemen.

Ach! kon ik uwe zorg in watersnooden roemen.

Ja, mogt ik in deez’ stof uilwijen naar mijn lust,

Dan zag ik mijnen gloed door geen ontsach geblust.

Doch ’lis genoeg bekend, een ieder zal u prijzen,

Ja Gorinchem zal zelf voor mij het vonnis wijzen.
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En zeggen, dat uw deugd, schoon door geweld verkort,

Met recht ten hoogsten top van eer verheven wordt.

Leef, Edel Heer! leef lang in zulk een staat verheven.

Leef, voor het recht van 'tland, wil voor u zelf leven,

Leef tot een troost voor ’tvolk van Arkels oude vest,

Leef tot uw eigen Heil en ’s lands Gemeene-best

!

De waarheid blijv' u bij, rechtvaerdig zijn uw* daden,

Uw deugd sta altoos vast, en wordt zij ooit beladen

Met laster van de Nijd, sta in uw daaden pal.

Hij, die u smaad aandoet, zal zijnen eigen vgil

Als een[maal] Icarus in wasse vleug’len vinden.

Hij zal
,
hoe hij ook woelt

,
zich zelven verslinden

Door wroeging, die het hart der bozen steeds vervult.

Wijl hij zijn eigen val bewerkt door eigen schuit.

Mij dunkt, hoe zie ik reeds de latfe vleierijen,

De valsheid op haar Throon, u ijvrig komen vleien,

Men kent haar schijnschoon toch, ei werk naar uw verstand

Wijs zulk een snoode pest met wijsheid van de hand:

Werk naar uw eigen hart, werk naar uw eigen gronden.

Dan heeft uw vriend zijn heil, uw vijand deugd gevonden.

Hij die het magtig is en eeuwig is geweest.

Die geev* u in uw Ampt de gaven van zijn Geest,

Hij geev’ aan u versland en alle omzichtigheden.

Om, naar het Recht, den loon en straffe te besteeden;

Om naar het eeuwig woord te leven in uw staat.

Om deugd tot deugd te voên, en straften ’t kwaad om *t kwaad

Hij geev* u eindelijk al *t geen Hij u kan geven.

Om niet alleen op aarde in hoogen staat te leven,

Maar altoos in zijn* gunst, en eeuwig voor zijn Throon,

Te dienen *s Levens Vorst, Gods teergeliefden Zoon.

Bekroon, o Levens Vorst! bekroon met zegeningen.

Bekroon met eeuwig Heil, als uwe Gunstelingen,

Het edel huisgezin des wakk’ren Barnevelt!

Dat Gij ten spijt der Nijd ten top van eere stelt.

Wil het in uwe gunst tot hoogen Staat bewaren.

Behoed het voor gevaar een ruimen tijd van jaren

,

Laat *tHeil van Land en Kerk, aan *t zelve toevertrouwd
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Lang bloeien door uw gunst. Geef dat de Burger bouwd

Gansch veilig op zijn raad in haggelijke zaken,

Wil Gij het tot uw eer en tot lands welzijn maken;

Ja dat nu Gorinchem ook mag, na dezen dag,

Verblijd zijn om geluk van zulk een hoog gezag

Dat nu een yder mag, en alle met mij 'tzamen

Uitroepen, Barnevelt zijn Heil zij Ja en Amen.

JOH. MATTH. MARTINI.

In Wintermaand 1747.
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Hanewinckel (Jac.) — 182.

H[aren (O. Z. van) — 228, 232.

„ (Willem van) — 72, 191—3.

Hasselaar (Ger. Arnout) — 232.

Havene (I. H. F.) — 182.

Heerega (Cath. Geertr.) — 68.

Hees (Adv. van) — 211.

Heiligers (Chir.) — 175.

Heim (Mr. Jacob van der) •— 268—9.

Hemert (gen. van) — 125.

„ (Johan van) — 24.

„ (Did. van) — 19, 25, 101.

„ (Anna Antonia van) — 25
, 68, 100.

„ (Johan Maurits van, heer van Eethen en
Meeuwen) — 24—27

, 43 ,
49—52

,
99—105

,
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146, 150, 155, 159, 163 sqq. 168, 172
,
205,

245, 254.

Hemert (Diderik van) — 25, 100, 105.

Hennings (Agatha) — 279.

Heusden (C. J. van, wed. G. Vermeulen) — 101.

Heykoop (Johan) — 182.

Ho et (Gerard) — 167.

Hoey (Geneal. van Schepen Abraham van) — 2.

„ (Gerard van) — 2, 6, 8 sqq. 15.

„ (burgem. Gaspar van) — 2 sqq. 27 sqq. 35 , 39

,

42, 43, 48, 51, 58, 147.

„ Abraham van, de ambassadeur) — 2,3 sqq.

39, 45, 46, 283, 287.

„ (Burgem. Abrah. van) —• 2, 20 sqq. 27 sqq.

35, 39, 51, 59, 70, 73, 89, 200, 205, 216,

218, 252, 259, 287.

„ (Secret. Gaspar van) — 2 ,
20 , 44 ,

46 , 247 ,
253.

„ (Gorn. Jacoba van) — 2.

„ (Adriana Ghristina van) — 2.

„ (Anna Wilhelmina van) — 2, 29.

„ (Johanna Petronella van) — 2.

„ (Mr. Johan Schilthouwer van)— 2 , 66, 105
,
218.

„ (Gerard van, Aardsz.) — 2 noot.

,,
(Hendrik van)

„ (Adriaan van)

„ (Folkert van)

(Maria Anna)

„ (Maria)

Hoffman (Johan) — 181.

Hogeveen (heer van) zie: mn der Meer,

Hompesch (Willem Nic. van) — 258.

Ho n koop (Maria van) — 275.

Hooft (Mr. Jan) — 210.

’t Hooft (Dr. Willem) — 65, 162, 175.

„ (Margaretha wed. Yselman) — 66.
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Hoogwerf (George van) — 268.

Hop (Mr. Cornelis) — 187.

Horbag (Lncret. Wilh. van) — 109.

Homeer (Tennis) — 61 noot.

Hove (Abigael ten) — 273.

Hoyack (Adr.) '— 223.

Hubert (Cun. Corn.) — 68.

Hnrck (geneal. van) — 19.

„ (Frangois van) — 19

„ (Mr. Pieter van) — 19, 26.

„ (Snsanna van) — 19, 25.

„ (Judina van) — 19.

„ (Mr. Frangois van) — 6, 19, 25—29, 43, 49,

50, 64, 89, 104, 146, 149, 159, 162—4, 279.

„ (Angela Petronella van) — 19, 63.

„ (Anna Paulina van) — 19.

„ (Anna van) — 26.

„ (Hieronymus van) — 19 , 52 , 66
, 74 , 75, 203.

„ (Catharina Cornelia van) — 104, 278.

Hnygens (Lodewijk) — 7 sqq. 271, 273.

Ingelby (Dirk) — 187, 191.

„ (John) — 191.

„ (Willem) — 191.

Iselmuden (Hendrik van, tot Paaslo) — 226.

„ (Rndólf Gerlach van) — 227.

Jaarsveldt (heer van) zie: van Voorst

Jong (Simon de) — 28.

„ (Jacob de) — 182.

Jonge (Jacob de) — 211.

Campen (Ant. Maria van) — 63.

Kappelhoff (Egb.) — 246.

Kasteele (P. R. Dingemans van de) — 100, 131.

Castricum (heer van) — zie: GeelvincL

Katwijken (heer van de beidé) — zie: Wassenaar.

— zie : van Lier.
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Cau (Mr. lm. Meyn.) — 264.

Kempenaar (Hendr. de) — 34.

Keppel (Christ.) — 181.

Kieseling (Joh.) — 46.

Kiggelaar (Proc.) — 224.

Claeze (G. Coenr.) — 182.

Clausin g (H. Jorisse) — 132.

Kleef (Lijsbet van) — 276.

„ (Geertruyda van) — 284.

Clevesteyn (Judith van) — 5, 19, 273.

Kloens (nicht) — 219.

Kolff (notaris van der) — 17ö.

Collot d’Escury (Simeon Petrus, hee^ van Naald-

wijk) — 95, 103, 111, 113, 225,

251, 254, 261.

„ „ (Martha F.) — 68.

Cools (Maria) — 278.

Kort (Dirk de) — 182.

Corver (Gerrit, heer van Vèlsen en Sandpoort) —
210 . 11 .

„ (Maria Margaretha) — 210.

Cos te (Louis de la)

„ (Alida Maria de la)

Krayenhof (L. C.) — 290.

Krimpen (heer van) zie: Mart, van Barneveld.

„ „ — Delcourt.

Crop (J. W.) — 182.

Kruyskerken (Dr. Cornelis van) — 105.

„ (Maria van, wed. Bakker) — 56.

„ (Anna van) — 56, 105.

„ (Adriaan van) — 84, 105, 244.

Cuperus (Fran9ois) — 16.

„ (J. H.) — 84.

Labbregt (Matth. van) — 182.

Lambrechten (W. B. van) — 211.
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Lamotte (D. de) — 181.

Lamswaard (Geertruyda) — 68.

Larrey (de) — 280.

Leefda el (Phil. van) — 101.

Leeuwen (Mr. Hendr.) — 33.

„ (Gerard, van Wusthuizen) — 33, 43, 48,

49, 51, 52, 56, 65, 75, 89, 102, 146, 150,

154, 162 sqq. 171, 172, 205, 217,224,274.

Lestevenon (Mr. M.
,
heer van Berkenrode) — 196,

200.

„ (Elizabeth) — 200.

Leyden (Pieter van, heer van Vlaardingen) — 2.

„ (Pieter Koenraad van) 2, 29, 32.

,,
(Pieter van, heer van Briels-Nieuwland) —
2, 75, 102, 226.

Lier (Willem van
,
heer van de beide Catwijken) — 149.

Lieshout (Joh. Alb.) — 280.

Linde (Machteld van der) — 19.

Linden (Mr. Hend. Beusekom van der) —- 64, 160.

Lynden (Kaspar van, van de Park) — 258.

Looyen (Bernh.) — 182.

Martens (Pieter) — 181.

Martini — 222, 284, 289.

Mast (Anna van der) — 221.

Mauritius (Mr. J.) — 255.

Meer (Mr. Jacob van der, heer van Hoogeveen) —
187, 228.

Me erten (Lambertus van) — 66, 84, 108, 245.

Meeuwen (heer van) zie: Johan Maurits van Hemert,

„ (heerlijkheid van) — 101.

Mesch (pred. de) — 246.

Met er en (van, ’sAed. Historiën') — 100,

Me ui en (Anna van der) — 56.

ftPv
)) )) 5 ? 5 )

Meuls (Anna) — 65.

Werken N®. 45, ^0
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Meurs (Ab. van) — 181.

Mewen (Angelica van) — 33.

Mey (Th. F. de) — 201.

Mieris (Frans van) — 46.

Moor van Immerzeel (Dr. G.) — 173.

Munter (Marg.) — 211.

Munckhausen (Georg. Jacob van, tot den Older-

molen) — 268.

Naaldwijk (heer van) zie: Collot d^Escury,

Na er SS en (Ag. Joh. van) — 189.

Neck (Aletta van) — 2.

Neteling (Ariaantje) — 176.

Nieuwkoop (Pieter) — 274.

Nieuwburg (baljuw van) zie: Vrijburg,

Nieuw veen (heer van) zie: Boetzelaar,

Nikker (Joh.) — 182.

Nilo (Anthonia) — 66.

Nolst (Christ.) — 182.

Nooten (Seb. Willemsz. van) — 103.

„ (Sebast. van) — 103.

„ (Mr. N. F. van) — 103, 132.

Norden (Johan van) — 6, 28, 39, 139, 218, 225.

,, ,,
— 53, 139.

Nijmegen (Adriaan van) — 189.

Obdam (heer van) zie: Wassenaar,

Oirschot (heer van) zie: Delcourt,

Oldenseel (Juiïr.) — 176.

Oostee (Corn. Boud. M.) — 2.

Ouwens (Richardus) — 34.

(Nikolaas) — 34.

(wed. Richardus) zie: Rachel van der Does,

(Diderik) — 34, 56, 65, 155.

(Mr. Nicol.) — 18, 34, 44, 51, 59, 62, 73,

75, 81, 89, 107, 160, 172, 200, 205, 216,

238, 267.

5 )
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Ouwens (Anna) — 18.

„ (Jan) — 18, 107.

„ (Richarda Rachel) — 34.

Ouwerkerk (Pieter van) — 26.

Pantzer (Margaretha) — 6.

Pauw (Mr. Willem) — 87 sqq. 242 sqq.

Paulowitz (J. W.) — 182.

Peursem (Adriana van) — 2.

Pielat (kommies) — 202.

Ploos van Amstel (J.) — 55.

Polvliet (C. J.) — 132, 281.

Pompe (Martinus)
|

„ (Geertruyd
J

„ (Jacobus) — 22.

„ (Martinus) — 22, 66, 81, 86, 105, 106, 172

233, 244.

„ (Adriaan) — 22
,
106.

„ (Geertruyda) — 53.

Praam (Mr. Hendrik) — 35, 62.

„ (Catharina) — 35, 52, 62.

„ (Johanna) — 62.

Quarles (Mr. Pieter) — 28.

„ (Cornelia) — 3.

Raad (Mr. Dirk de) — 201, 237.

Ragay (J. D.) — 182.

Ramhorst (Mr. Jacob van de) — 201.

Rantwijk ( van) — 211.

Rechteren (R. B. H. van) — 258.

Redelijkheid (Corn.) — 55.

Reitz (Johan) — 181.

Repelaer (Anthoni van) 149.

„ (Ocker van) — 173, 187.

Rethaan Macaré (Mr. A. J.) — 131.

Reus (Willem de) — 182.

Reijnts (J. L.) — 182.

20*
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Rhoon (heer van) zie: Bentinck.

Ridderkerk (heer van) zie: Groenincx.

Rieu (Dr. W. N. du) — 132.

Rochussen (Isaac) — 268.

Roell (Dion. And.) — 19.

Rogier (Susanna) — 66.

Rosé (Margaretha) — 273.

Ross (George) — 182.

Schagen (Dr. Cornelis van) — 21, 45.

„ (Alida van) — 45.

„ (Agatha van) — 67, 68.

„ (Pieter van) — 268.

Scharp (Adv.) 242.

Schepers (Willem) — 187, 200.

„ (Geertruy) — 196.

„ (Gerard) — 268.

Schilthouwer (Johannes) — 21, 273.

„ (Cecilia) — 6, 21.

„ (Cecilia Geertruy) — 2, 20, 21.

„ (Johan) — 21.

„ (Pieter) — 274.

Schoon (Fred.) — 182.

Schoonhoven (Agn. van) — 194.

Schopman (Adv.) — 211.

Schuller (Lod.) — 181.

Schut (Dr. Corn.) 1

„ (Elisabeth)
J

„ (Cornelia Maria) — 21, 45.

„ (Dr. Johan) — 21, 64, 155, 173.

Schuylenhurch (gen. van) — 52.

„ (Ad. Anthonysz. van) — 35 noot.

„ (Willem van) — 35, 36 noot.

„ (Maria Catharina van) — 36.

„ (Mr. Dionysius van) — 27 ,
29

,
30

35, 38, 40, 41, 42, 49, 62.
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Schuylenburch (Adriaan van) — 52, 68, 181.

„ (Mr. Hendrik van) — 6, 38—40,

49, 52, 57, 89, 97 sqq. 107, 139,

146, 149, 155, 160, 161, 163, 167,

171, ;200, 205, 217, 255, 257, 276.

„ (Anna Maria van) — 36, 52.

„ (Jeannette Magdalena van) — 6,

37 ,
52.

„ (Sara van) — 52.

„ (Thomas Dolegius van) — 52
,
140

,

149, 152.

„ (Cornelia van) — 49, 52, 68.

„ (Johanna van) — 22, 52, 56.

„ (Dionys Hendrik van) — 22, 52, 107.

„ (Abraham van) — 52, 68.

„ (Johan van) — 166.

„ (Antoinette van) — 266.

„ (Anna Maria van) — 2, 52.

Seis ( )
— 212.

Slingeland (Simon van) — 4.

„ (Mr. Govert van) — 190, 207.

Slype (Nik. van) — 253, 276, 287.

Snel (Joh. Jurr.) — 181.

Snoek (gen. Matthijs) — 56.

„ (Jan) — 56, 64, 81, 160.

„ (Johanna Maria) — 56.

„ (Margrieta) — 34, 56, 65.

„ (Anna Elizabeth) — 34, 56.

„ (Hubertus) — 56, 65, 104, 107.

„ (Gijsbertus) — 65, 160, 162, 172, 275.

„ (Matthijs) — 22, 56, 108, 276.

„ (Johan, Gijsbz.) — 109, 276.

„ (Jan
,
Jacobsz.)

„ (Hendrik)

„ (Matthijs)
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Snoek (Jan) — 275.

„ (Johan) — 276.

Someren (Johan van) — 16.

„ (Cornelis van) — 15, 16, 61.

„ (Clara van) — 16.

„ (Lijsbet van) — 16.

„ (Anna van) — 16—18.

„ (Adriana van) — 16.

Speyert (Jan) — 29.

„ (Dirk) — 6, 29, 43, 46.

Spiegel (Raadp. van der) — 113.

Spiering (Geertruyd Anne) — 264.

Spieringshoek (heer van) zie: van der Burch.

Sprang (Anna van) — 15.

Spijk (Cornelis) — 65, 81.

Staal (Mr. Johan van der) — 7 sqq. 58, 271.

Stavast (bode) — 259, 267.

Steelant (Joh. van) — 66.

„ (Antonia van) — 277.

„ (Simon van) — 66, 103, 109, 162, 172

277.

„ (Antonia Petronella) — 66.

Steenbergen (Arnolda van) — 278.

Steenis (Elizaheth) — 52.

„ (Johan) — 277.

„ (Elisabeth) — 55. ^

„ (Hieronymns de Swart) — 103, 105, 244

251, 252, 255, 276.

Steur (Maria) — 276.

Storm (pachter) — 255.

Stukken (Charlotte van) — 258.

„ (Hans Hendrik van) — 258.

Stuart (Aug.) — 182.

Stuurman (Mr. Th. E.) — 212.

Swart (Anna, wed. Steenis) — 277,
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Swe erts de Landas (L. J. B.
,
heer van Oirschot,

Engelen en Vlijmen) — 256.

Suermans (Antonia) — 25.

Suys (Gor.) — 201.

Taay (Cornelia) — 66.

Tetteroode (C. van) — 189.

Thomson (Thom.) — 182.

Thye Hannes (Mr. J. A. van) — 107.

Ti ei (Helena van) — 65.

Tierens (Mr. Zeger) — 16, 55.

„ (Mr. Jacob) — 6, 16, 28, 39, 51—57, 63,

89, 94, 104, 146, 149, 154, 160—163 sqq.

171, 205.

„ (Zeger; — 52, 56, 65, 94.

„ (Clara Cecilia) — 56.

Til (Hillegonda Magtilda van) — 68.

Toulon (Ludov. van) — 22.

„ (Mr. Mart. van) — 22.

„ (Bodewijk van, heer van Wulven)— 22, 62, 107.

Twist (P. A. van) — 182.

Uitlegger (Neeltje, wed. de) — 172.

Utenhoven (Jacob van, heer van Bottestein) — 212.

Vapour (Hendrik van der Graaf de) — 62.

„ (Mr. Hend. v. d. G. de
,
heer van Wulven) —

22, 61, 62, 108, 148, 162 sqq. 170, 172, 205.

„ (Joh. Helena v. d. G. de) — 22, 62.

„ (Adriana Hendrika v. d. G. de) — 22, 62.

Vechoven (Mart. van) — 5.

„ (Johannes van) — 5, 28.

„ (Mr. Jacob van) — 28, 29, 45, 46, 274.

„ (Hieronymus van) — 1 , 5 , 6 , 26
,
29

,
43

,

48
, 51

,
58

,
139

,
147.

„ (Cornelia Maria van) — 6, 19.

„ (Catharina van) — 6.

Veisen (Dr. Jacobus van) — 104, 251, 254, 279.
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Velsen (Jan van) — 279.

„ (Agatha Maria van) — 109.

Verbeek (Arn.) — 182.

Verboom (gen. Adriaan) — 22.

„ (Henr. Machtelina) — 22.

5 ,
(Pauline Maria) — 22.

„ (Johan Hendrik) — 22, 48, 51, 52, 56?

57, 89, 99, 108, 146, 150, 154, 160—3,

171, 203—5, 218, 224, 235.

„ (Anna Maria) — 22.

„ (Jeannette Magdalena) — 22, 52.

„ (Maria Adriana) — 22, 56.

„ (Thomas Dolegius Adriaan) — 22
,
62

,
108.

Vermeulen (Gerrit) — 101.

Verschuring (Hendrik) — 16.

Vervoorn (Jacob) — 16.

„ (Elisabeth) — 16.

Vianen (heerlijkheid van) — 278.

Villattes (Maria Louise de) — 190.

Ville (adv. de) — 211.

Vink (Johan) — 81, 86, 103, 241, 244, 277.

Visser (Arie) — 153.

Vliet (Maria van der) — 35.

Voorst (T. A. van, heer van Jaarsveldt) — 14.

Vrijburg (Jac. Jos.
,
baljuw van de Nieuwburg) —

201, 210.

Waalpoth (Cecilia) — 21, 273.

Wagenaar (Jan) — 252, 287.

Walle (Maria Adriana van der) — 22.

Wassenaar (Karei Lodewijk van, heer van Doveren)

— 190, 200.

„ (Willem van) — 270, 261.

„ (Unico Willem van) — 232.

„ (Anna Sophia van) — 247.

„ (Jacob van, heer van Obdam) — 268,
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Wassenaar (Fred. Hendrik van, heer van de beide

Katwijken) — 87 sqq. 97, 220, 242, 247

,

254, 258, 266.

Weber (Joh.) — 181.

Werff (Adriaan van der) — 166.

„ (Maria van der) — 166.

„ (Ad. Brouwer van der) — 56, 61—3, 94, 109,

166—8, 172, 205, 251, 258.

Werve (heer van) zie: Halewijn.

Wesele (Mr. Anthony van) — 188, 222.

Weteringh (Cornelia van de) — 5.

Willem IV — 71, 77, 83, 91, 92, 104, 167, 186 sqq.

218, 223 sqq. 239 sqq. 259.

Wingerden (Joh. van)

„ (Elisab. Hest. van)

Witt (Klara de) — 16.

Wulven (heer van) zie: van der Graaf de Vapour'.

„ „ „ „ Lod. van Toulon.

Wybo (Mr. Jan) — 223.

Wyhe tot Echteld [€• B. van) — 247.

„ „ „ (Jac. Jos. Is. van) — 247.

Wijk (notaris van) — 175.

Wijn (Mr. H. van) — 287.

IJselman (Margaretha) — 66.

Zeebergh (Cathar. van) — 22.

„ (pens. van) — 22.

Zeedijck (Wijnanda) — 37.

Zomeren (van) zie: van Someren,
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Door het HISTORISCH GENOOTSCHAP zijn uitgegeven

onderstaande werken

:

KRONIJK van het Historisch Gezelschap te Utrecht.

2® jaargang. 1846 (*) ƒ 5.— . 4® jaargang. 1848. . ƒ 3.70.

3® jaargang. 1847. . - 2.70. 5® jaargang. 1849. . - 6.—

.

{*) De eerste jaargang is nimmer m druk verschenen*

KHONIJK van het Historisch Genootschap gevestigd te Utrecht.

2® serie

6® jaargang. 1850. . / 6.— . 19® jaargang. 1863. . f 7.40.

7® jaargang. 1851. . - 6.40. 2U® jaargang. 1864. . - 7.20.

8® jaargang. 1852. . - 6.80. 5e serie

9® jaargang. 1853. . - 6.80. 21® jaargang. 1865. . - 7.60.

10® jaargang. 1854. . - 6.80. 22® jaargang. 1866. . - 7.20.

3® serie 23® jaargang. 1867. . - 9.20.

11® jaargang. 1855. . - 3.20. 24® jaargang. 1868. . - 9.40.

12® jaargang. 1856. . - 3.60. 25® jaargang. 1869. . -10.70.

13® jaargang. 1857. . - 4.80. 6® serie

14® jaargang. 1858. . - 5.10. 26® jaargang. 1870. . - 8.00.

15® jaargang. 18 59. . - 4.(50. 27® jaargang. 1871. . - 8.2(4.

4® serie 28® jaargang. 1872. .
- 6.20.

16® jaargang. 1860. . - 5.40. 29® jaargang. 1873. . - 8.30.

17® jaargang. 1861. . - 5.80. 30® jaargang. 1874. . - 10.30.

18® jaargang. 1862. . - 6.60. 31® jaargang. 1875. .
- 8.40.

BÏjRIGTEIN van het Historisch Gezelschap te Utrecht.

l®deel. l®stuk. 1846. ƒ3.40. 2® deel. 2® stuk. 1849.
l®deel. 2® stuk. 1848. - 2.20. (Verhooren van Johan
2® deel. l®stuk. 1849. - 2.20. v. Ol,denbarnevel,t). - 3.80.

BEHIGTEN van het Historisch Genootschap te Utrecht.

3® deel. 1® stuk. 1850. ƒ 3—. 5® deel. 2® stuk. 1856. - 2.50.

3® deel. oew stuk. 1851. - 3.-". 6® deel. 1® stuk. 1857. - 2.50.

4® deel. 1® stuk. 1851. - 3.—. 6® deel. 2® stuk. 1857. - 2.10.

4® deel. 2® stuk. 1851. - 2.50. 7® deel. 1® stuk. 1861. - 5.50.

5® deel. 1® stuk. 1853. - 3.20. 7e deel. 2® stuk. 1863. - 6.50.

CODEX DIPLOMATICUS in 4°. 1848. - 5.20.

2® serie in 8°.

l® deel. 1® afd. 1852. ƒ3.75. 3® deel. 2® afd. 1856. - 3.40.

l® deel. 2® afd. 1852. - 3.10. 4® deel. 1® afd. 1859. - 3.10.

2® deel. l® afd. 1853. - 6.20. 4® deel. 2® afd. 1860. - 5.20.

2® deel. 2e afd. 1853. - 3.20. 5® deel. 1860. . . . -12.00.

3® deel. 1® afd. 1855. - 6.50. 6® deel. 1863. ... - 1.20^

REGISTER op de onderwerpen behandeld in de Kron ijk

,

de Berichten en den Codex Diplomaticus - 1.80.



WEEKEN van het Hist. Genootschap te Utrecht.

Nieuwe Eeeks.

N^. 1. Bronnen van de geschiedenis der Nederlanden

in de middeleeuwen. — Annales Egmundani . ƒ 1.20.

N®. 2. Verbaal van de buitengewone Ambassade naar

Engeland in 1685 . ...» 1.80.

N°. 3, Memoriën van Roger Williams, uitgegeven door

Mr. J. F. Bodel Nyenhuis - 2.10.

4. Bronnen van de geschiedenis der Nederl. in de

middeleeuwen. — Kronijken van Emo en Menko,

uitgegeven door Mr. Feith en Dr. Ackerstratingh. - 3.70.

N°. 5. Hortensius over de opkomst en den ondergang

van Naarden. Met 2 kaarten, uitgegeven door

Prof. Peerlkamp en A. Perk - 4.50.

N°. 6. Bronnen van de geschiedenis der Nederlanden

in de middeleeuwen. — Kronijk van Holland

van een ongenoemden geestelijke (Gemeenlijk

geheeten Kronijk van den Clerc uten laghen

landen bi der see). - 2.30.

N°. 7. Kronijk van EggerikEgges Phebens van 1565

—

1594, uitgegeven door Mr. H. O. Feith. . . - 2.40.

N°. 8. De oorlogen van Hertog Albrecht van Beieren

met de Friezen in de laatste jaren der XIV® eeuw,

uitgegeven door Dr. E. Verwijs - 9.80.

N®. 9. Verbaal van de Ambassade van Gaspar van

Vosbergen bij den Koning van Denemarken,

den Neder-Saxischen Kreits en den Koning van

Zweden. 1625 - 2.30.

N°. 10. Verbaal van de Ambassade van Aerssen, Joa-

chimi en Burmania naar Engeland. 1625. . . - 1.90.

N°. 11. Brieven en Onuitgegeven Stukken van Johannes

Wtenbogaert, uitgegeven door H. C. Rogge.

Eerste Deel 1584—1618 - 4.00.

N®. 12. Brieven en Onuitgegeven Stukken van Johannes

Wtenbogaert, uitgegeven door H. C. Rogge.

Tweede DeeL Eerste Afdeeling. 1618—1621. - 2.80.

N°. 13. Memorials and Times of Peter Philip Juriaan

Quint Ondaatje, by Mrs. Davies - 4.00.



No. 14. Verhooren en andere bescheiden betreffende het

Rechtsgeding van Hugo de Groot, uitgegeven

door Prof. R. Fruin

15. Brieven en Onuitgegeven Stukken van Johannes

Wtenbogaert, uitgegeven door H. C. Rogge.

Tweede Deel. Tweede Afdeeling. 1621— 1626.

N°. 16. Meinoriën en Adviezen van Cornelis Pieterszoon

Hooft

17. Brieven en Onuitgegeven Stukken van Johannes

Wtenbogaert, uitgegeven door H. C. Rogge.

Derde Deel. Eerste Afdeeling. 1626, 1627.

NO. 18. Onderzoek van ’sKonings wege ingesteld om-

trent de Middelburgsche Beroerten van 1566

en 1567; naar ’t oorspronkelijke handschrift uit-

gegeven door Dr. J. van Vloten

N”. 19. Brieven en Onuitgegeven Stukken van Johannes

Wtenbogaert, uitgegeven door H. C. Rogge.

Derde Deel. Tweede Afdeeling. 1628, 1629.

N°. 20. Brieven en Onuitgegeven Stukken van Johannes

Wtenbogaert, uitgegeven door H. C. Rogge.

Derde Deel. Derde Afdeeling. 1680 . . .

No. 21. De Rekeningen der Grafelijkheid van Holland

onder het Henegouwsche Huis, uitgegeven door

Dr. H. G. Hamaker. Eerste Deel ....
NO. 22. Brieven en Onuitgegeven Stukken van Johannes

Wtenbogaert, uitgegeven door II. C. Rogge.

Derde Deel. Vierde Afdeeling. 1681— 1644 .

N°. 23. Journaal van Constantijn Huygens, den zoon,

van 21 October 1688 tot 2 September 1696

(Handschrift van de Koninklijke Akademie van

Wetenschappen te Amsterdam). Eerste Deel.

N°. 24. De Rekeningen der Grafelijkheid van Holland

onder het Henegouwsche Huis, uitgegeven door

Dr. H. G. Hamaker. Tweede Deel. . . .

NO. 25. Journaal van Constantijn Huygens. den zoon,

van 21 October 1688 tot 2 Sentember 1696

(Handschrift van de Koninklijke Akademie van

Wetenschappen te Amsterdam). Tweede Deel.

NO. 26. De Rekeningen der Grafelijkheid van Holland

onder het Henegouwsche Huis, uitgegeven door

Dr. [I. G. Hamaker. Derde Deel ....

ƒ 4.80.

- 5.50

- 4.90.

- 6.50.

- 3.40.

- 8.20

- 6.K;.

- 5.80.

- 4.50.

- 6.70.

- 7 .20 .

- 7.90.

- 6 .20 .



N°. 27. Brieven van en aan Joan Derck van der Capel-

len van de Pol. Uitgegeven door Mr. W. H.

de Beaufort ƒ10.80.

N®. 27 h. Brieven van en aan Joan Derck van der Capel-

len tot den Pol. Uitgegeven door Mr. J. A.

Sillera. Aanhangsel van de Brieven uitgegeven

door Mr. W. H. de Beaufort. Met twTe registers. - 1.40.

N°. 28. Bellum Trajectinum Henrico Bomelio autore . - 1.40.

29. De Rekeningen der Grafelijkheid van Zeeland

onder het Henegouwsche Huis
,
uitgegeven door

Dr. H. G. Hamaker. Eerste Deel .... - 6.80.

N°. 30. De Rekeningen der Grafelijkheid van Zeeland

onder het Henegouwsche Huis, uitgegeven door

Dr. H. G. Hamaker. Tweede Deel .... - 5.30.

No. 31. Lijst van Noord-Nederlandsche Kronijken. Met

opgave van bestaande Handschriften en Litte-

ratuur, door Mr. S. Muller. Fz. .... - 1.40.

N®. 32. Journaal van Constantijn Huygens, den zoon,

gedurende de veldtochten der jaren 1673, 1675,

1676, 1677 en 1678 - 3.50.

No. 33. Negociations de Monsieur Ie comte d’Avaux,

ambassadeur extraordinaire a la cour de Suède,

pendant les annèes 1693, 1697, 1698, publièes

pour la première fois d'après Ie manuscrit, con-

servè a la bibliothèque de l’Arsenal a Paris,

par M. Ie Prof, J, A. Wijnne. Tomé premier. - 8.00.

No. 34. Idem. Tomé deuxièrae - 5.40.

N°. 35. Idem. Tomé troisièrne, (première partie) • . - 5.60.

No. 36. Idem. Idem. (deuxième partie) . . - 3.90.

N”. 37. Brieven van Lionello en Suriano uit den Haag

aan Doge en Senaat van Venetie in de jaren

1616, 1617 en 1618, benevens Verslag van

Trevisano betreffende zijne zending naar Holland

in 1620 - 6.10.

NO. 38. Brieven aan R. M. van Goens en Onuitgegeven

Stukken hem betreffende. Eerste Deel ... - 6.60.

N°. 39. Dagverhaal van Jan van Riebeek, Commandeur

aan de Kaap de Goede Hoop. Eerste Deel.

(1652—1655) - 7.80.



N°. 40. Rijmkroniek van Melis Stoke, uitgegeven door

Dr. W. G. Brill. Eerste Deel

41. De geschillen over de afdanking van ’t krijgs-

volk in de Vereenigde Nederlanden in dejaren

1049 en 1650 en de handelingen van Prins

Willem II
,

toegelicht met behulp van onge-

drukte stukken uit het Huis-archief van Z. M.

den Koning, door Dr. J. A. Wijnne. . .

N°. 42. Rijmkroniek van Melis Stoke, uitgegeven door

Dr. W. G. Brill. Tweede Deel

N®. 43. Brieven aan R. M. van Goens en Onuitgegeven

Stukken hem betreffende. Tweede Deel, . .

N®. 44. Brieven en Onuitgegeven Stukken van Jonkheer

Arend van Dorp, Hr. van Maasdam enz., uit-

gegeven door Mr. J. B. J. N. Ridder de van

der Schueren, Eerste Deel

N°. 45. Memorien van Mr. Diderik van Bleyswijk, vrij-

heer van Eethen en Meeuw en
,
heer van Ba-

bylonienbroek
,
Raad in de Vroedschap, bur-

gemeester van Gorinchem enz. enz. 1/34

—

1/55. Uitgegeven met inleiding en aanteeke-

ningen, door Theod. Jorissen

/ 5.00.

- 5.40.

- 4.80.

- 4.60.

- ().60.

- 4.50.



BIJDRAGEN EN MEDEDEELÏNGEN van het

Historisch Genootschap, gevestigd te Utrecht. U Deel. f 5.60.

Idem. IP Deel . , • • • • ... - 5.20

Idem. IIP Deel . ,» * • • • * • • ... - 5.20

Idem. IV® Deel . * » • * • • • . . . - 8.80,

Idem. V® Deel * • * • • « * . . .
- 5.40

Idem. VP Deel . • * • • • • • . . . - 6.00,

Idem. VIP Deel . • • • • * • • . . . - 5.00.

Idem. VHP Deel . • • • . . .
- 3.60.

Idem. IX® Deel . • • • • • • • . . . - 6.10,

Idem, X® Deel . . • -è • • * • • . . . - 5.80,

KATALOGUS der Boekerij van het Historisch Genoot-

schap, gevestigd te Utrecht. 3® uitgave. 187'2. . - 1.60.

SUPPLEMENT-KATAIiOGUS der derde uitgave

ia 1872 van de Boekerij van het Historisch Genoot-

schap
,
gevestigd te Utrecht. 1882 - 1.10.

Abraham de WicauEFORT, Histoire des Provinces-Unies

des Païs-Bas, depuis Ie parfait establissement de eet

estat par la paix de Munster. Tom. I—IV. . . -26.00.

Jhr. Mr. A. M. C. van Asch van Wijck, Een Woord

in het belang van het Nederl. Archiefwezen. 1846. - 0.20.

Bovenstaande werken zijn, voor zoover zij voorhanden zijn,

door de Leden tegen de helft van den prijs te bekomen.
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